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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 4.12.2018 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 

Overovatelia: František Čík, Vladimír Zduch 

Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková, pracovníčka obecného úradu Ing. Vatalová a 5 

obyvateľov obce. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva 

a o výsledku voľby starostu obce Veľká Lehota. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.  

6. Vystúpenie starostu obce. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

9. Osvedčenie výsledkov volieb, poverenie poslanca na zvolávanie zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a určenie zástupcu starostu obce. 

10. Určenie platu starostu obce. 

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií. 

12. Návrh na schválenie na zapojenie sa do projektu WiFi pre Teba. 

13. Diskusia. 

14. Návrh na uznesenie a záver. 

1. Otvorenie a privítanie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvoril zástupca starostky obce o 18:00 hod. a privítal prítomných na ustanovujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Vysvetlil nové informácie, ktoré boli poskytnuté na školení ohľadom 

tohto zastupiteľstva. Overovateľov a zapisovateľa nie je potrebné schvaľovať, určuje ich starosta obce. Za 

zapisovateľku tohto zastupiteľstva určil Ing. Katarínu Mánikovú a za overovateľov zápisnice p. František 

Čík a p. Vladimír Zduch. Následne odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie p. Pavlovi 

Garajovi. 
 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce Veľká Lehota 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Pavel Garaj prečítal prítomným výsledky volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018. Informoval o zvolených poslancoch do obecného 

zastupiteľstva a zvolenom starostovi p. Jozefovi Mihálovi na volebné obdobie 2018-2022. Na záver 

požiadal poslancov a novozvoleného starostu obce, aby zložili zákonom predpísaný sľub. 
 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Jozef Mihál prečítal sľub starostu obce, ktorý predpisuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Po prečítaní a podpísaní sľubu mu predseda miestnej volebnej komisie p. 

Garaj odovzdal osvedčenie o zvolení. 

 

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

Starosta obce p. Jozef Mihál požiadal Ing. Antóniu Garajovú, aby za všetkých novozvolených 

poslancov prečítala sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. Po jeho prečítaní sľub všetci poslanci 

vlastnoručne podpísali a predseda miestnej volebnej komisie p. Pavel Garaj im odovzdal osvedčenia 

o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote. 
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Predseda miestnej volebnej komisie p. Garaj na záver zablahoželal starostovi, aj poslancom 

k zvoleniu. Vo svojom príhovore vyslovil presvedčenie, že spoločnými silami budú pokračovať v rozvoji 

a zveľaďovaní obce a tak naplnia očakávania svojich voličov. Poprial im veľa zdravia, síl, úspechov 

v osobnom živote, ako aj vo vzájomnej spolupráci pre dobro obce a jej obyvateľov. 

 

6. Vystúpenie starostu obce. 

Starosta obce Jozef Mihál poďakoval všetkým svojim voličom za podporu a prejavenú dôveru. 

Pripomenul, že je to pre neho potešenie, ale aj veľká zodpovednosť nesklamať taký veľký počet voličov. 

Dúfa, že s novým obecným zastupiteľstvom sa mu bude spolupracovať aspoň tak dobre ako s tým 

uplynulým. Poslancov ubezpečil, že chce pokračovať v systéme, ktorý uplatňoval už aj počas tohto roku 

ako zástupca starostky. Pri väčších aktivitách bude s nimi konzultovať zapájanie sa do projektov, rád by 

videl poslancov zapojených aj do obecných podujatí – kultúrnych, športových, zájazdov a pod., aby sa 

vytvorila fungujúca a aktívna skupina poslancov. Bude rád za podnety a postrehy od poslancov, ako aj 

obyvateľov obce. Chcel by pokračovať v rozbehnutých projektoch, predovšetkým na budúci rok prestavať 

zdravotné stredisko na bytový dom. Ešte raz sa poďakoval obyvateľom za zvolenie.  

 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

Starosta obce p. Mihál skonštatoval, že novozvolené zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a dal hlasovať 

o schválení programu ustanovujúceho zasadnutia. Program zasadnutia obdržali poslanci vopred 

a jednohlasne ho schválili. 

Uznesenie č. 69/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote  

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

 

           ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

Starosta obce informoval poslancov o zriadení jednorazovej komisie, ktorá by mala za úlohu 

posúdiť splnenie všetkých náležitostí k zloženiu sľubu starostu a poslancov, podávala návrhy na uznesenia 

a v prípade žiadosti o tajné hlasovanie by bola aj volebnou komisiou. Navrhnutí do komisie boli: p. Rozália 

Garajová ako predseda komisie, p. Jaroslav Víglaský a p. Peter Víglaský ako členovia komisie. Poslanci 

komisiu v tomto zložení schválili.  

Uznesenie č. 70/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

 

Z r i a ď u j e 

 

mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení poslancov  

Rozália Garajová, predseda komisie 

Jaroslav Víglaský, člen komisie 

Peter Víglaský, člen komisie 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                     

                              

             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                               starosta obce 
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U z n e s e n i e   č. 71/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

Vymedzuje úlohy  

1. mandátovej komisie nasledovne: 

- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu,  

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov,  

- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva 

 

2.  návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 

rokovania návrhy uznesení 

 

3. volebnej komisie nasledovne: 

- dohliadať na priebeh volieb komisií podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov 

a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb. 

 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                     

                              
             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

9. Osvedčenie výsledkov volieb, poverenie poslanca na zvolávanie zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a určenie zástupcu starostu obce. 

Predsedkyňa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie p. Rozália Garajová skonštatovala, že 

komisia overila zloženie sľubu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva. Ďalej komisia 

preskúmala predložené čestné vyhlásenia, v ktorých všetci vyhlásili, že nevykonávajú žiadnu funkciu, ktorá 

by bola nezlučiteľná s funkciou starostu, alebo poslanca Obecného zastupiteľstva. K tomu uviedla, že p. 

Jozef Mihál vykonával funkciu predsedu Rady školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota, tejto funkcie sa však ešte pred 

zložením sľubu vzdal. Poslanci vzali správu komisie na vedomie. 

 

U z n e s e n i e   č. 72/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

 

1. Berie na vedomie 
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- predloženú správu mandátovej komisie 

 

2. Konštatuje 
Že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisov potvrdili zákonom 

predpísaný sľub. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                           
             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 
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Starosta obce Jozef Mihál informoval poslancov, že zo zákona si má do 30 dní od zloženia sľubu 

zvoliť svojho zástupcu. Zástupcu starostu teda neschvaľuje obecné zastupiteľstvo, jedine v prípade, že by 

si ho neurčil starosta obce. Aj v našej obci sme sa presvedčili, že je dobré mať určeného zástupcu starostu, 

pretože nikto nevie vopred, čo sa môže za 4 roky udiať. Na školení k ustanovujúcemu zastupiteľstvu boli 

rozprávané reálne prípady z obce, kde starosta nemal určeného svojho zástupcu a zastupiteľstvo mohlo síce 

zasadať, avšak nemali štatutára, ktorý by mohol za obec riadiť ani len bežné veci, teda nemohli sa vyplácať 

ani mzdy zamestnancom, odvody do poisťovní a ostatné úhrady. Poslancom oznámil, že bolo zvykom, aby 

zástupcom bol poslanec s najvyšším počtom hlasov, čo však nie je žiadna zákonná podmienka. Napriek 

tomu však chcel za svojho zástupcu najprv p. Jaroslava Víglaského, ktorý ale túto funkciu odmietol. Preto 

ďalej oslovil Ing. Antóniu Garajovú. S funkciou súhlasila, poďakovala za prejavenú dôveru a starosta obce 

jej odovzdal poverenie.  

Okrem určenia zástupcu je potrebné vybrať ešte jedného z poslancov, ktorý bude poverení vedením 

obecného zastupiteľstva pre prípad neprítomnosti starostu obce a taktiež jeho zástupcu. Alebo aj pre prípad, 

že by starosta nezvolal zasadnutie v riadnom termíne, príp. by ho odmietal zvolať. Takýto prípad sa v našej 

obci minimálne 16 rokov neudial, napriek tomu to zákon vyžaduje. Poslanci si spomedzi seba jednohlasne 

vybrali poslankyňu p. Rozáliu Garajovú. 

U z n e s e n i e   č. 73/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Podľa §12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení- 

 

Poveruje  
poslankyňu Rozáliu Garajovú za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení 

zvolať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie: prítomní – 7,  „za“ – 6 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Jaroslav 

Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                             
„zdržal sa“ – Rozália Garajová         ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 

10. Určenie platu starostu obce. 

Starosta obce informoval poslancov o určení platu starostu obce. V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobok podľa §4 ods. 1 

daného zákona. Násobok je od 1.12.2018 určený 2,2 pri počte obyvateľov od 1001 do 3000. Doteraz bol 

1,98, od 1.12.2018 bola novela zákona. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve v roku 2017 bola 854 € x 

násobok 2,2, hrubý plat starostu zaokrúhlený na celé eurá nahor bude 2 099,- €. Starosta obce p. Mihál 

uviedol, že jeho predchodkyňa p. Šmondrková za celé svoje pôsobenie vo funkcii starostky nemala žiadnu 

odmenu k platu, nakoľko ju vždy odmietla. On chce v tomto duchu pokračovať a ponechať si základný plat, 

ktorý určuje zákon. Plat starostu sa má jedenkrát ročne prerokovať, pokiaľ ho neschváli obecné 

zastupiteľstvo, starostovi prináleží len základný plat. Preto starosta o plate poslancov oboznámil, avšak nie 

je potrebné ho schvaľovať, keďže nechce žiadnu odmenu navyše.  

 

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií. 

Poslanci s pozvánkou obdržali aj návrh zloženia komisií obecného zastupiteľstva. Je to len návrh, 

ktorý poslanci môžu pripomienkovať a zmeniť. Bola mu vznesená ešte pred zasadnutím pripomienka, že 

v žiadnej z navrhovaných komisií nie je menovaný poslanec p. Peter Víglaský. Starosta obce vysvetlil, že 

sa jedná len o hrubý návrh a teraz je priestor na to, aby sa komisie doplnili, upravili, zrušili, založili nové 

a pod. V obci bola zriadená finančná komisia, ktorá za celé svoje pôsobenie ani raz nezasadala. Ohľadom 

financií sú vždy informovaní všetci poslanci, preto sa navrhuje finančnú komisiu zrušiť. Ostatné dve 

komisie – komisia výstavby a komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a komisiu verejného poriadku. Čo sa týka stavebnej komisie, požiadal pracovníčku obce Ing. 

Vatalovú, aby vysvetlila poslancom jej funkciu, nakoľko sa zúčastnila uplynulý mesiac vzdelávania 

v oblasti stavebného zákona. Ing. Vatalová uviedla, že komisia výstavby môže navrhovať novú výstavbu, 

príp. posudzovať žiadosti o novú výstavbu domov alebo rekreačných chát. Nemôže riešiť priestupky, 
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nakoľko tie rieši štátny stavebný dohľad, ktorý vykonáva zamestnankyňa spoločného stavebného úradu. 

Ku komisiám dodala aj Ing. Mániková, že zaužívaným zvykom bolo osloviť všetkých poslancov, nielen 

členov komisie, aby sa zúčastnili či už verejného obstarávania, ale aj riešenia sporov a priestupkov. Takisto 

požiadala poslancov, ak by mali akékoľvek otázky alebo pripomienky k materiálom spracovaným na 

obecné zastupiteľstvo, že môžu ich pripomienkovať ešte vopred, aby sa ich návrhy a postrehy stihli včas 

do dokumentov zapracovať.  

Poslankyňa Ing. Garajová navrhla, že keď sa aj tak oslovujú všetci poslanci, tak nech sa všetci 

poslanci stanú aj členmi oboch komisií, aspoň bude zabezpečené, že sa min. traja – štyria vždy zídu, pretože 

nie vždy sa termíny stretnutí hodia všetkým. V stavebnej komisii bol okrem poslancov navrhnutý aj p. Peter 

Kocian, ktorý vykonával pre obec stavebný dozor pri viacerých stavbách a má dlhoročné skúsenosti 

v oblasti stavebníctva. P. Peter Víglaský sa pýtal, či sa môže navrhnúť do komisie ešte aj iná osoba z obce, 

ktorá by bola odborníkom v tejto oblasti. Starosta mu odpovedal, že dá sa navrhnúť, avšak to by malo byť 

najprv prediskutované a odobrené konkrétnou osobou. Poslanci jednohlasne zrušili finančnú komisiu 

a zvolili členov komisie výstavby a komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a komisiu verejného poriadku. 

U z n e s e n i e   č. 74/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení –  

A. Zriaďuje  

komisiu výstavby  

B. Volí 

1. Za členov komisie výstavby: 
František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália Garajová, Jaroslav 

Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch a  Peter Kocian, ktorý nie je poslanec 

2. Za predsedu komisie výstavby: 
Jaroslav Víglaský 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                           
             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

U z n e s e n i e   č. 75/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení –  

A. Zriaďuje  
komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a komisiu verejného poriadku  

B. Volí 
1. Za členov komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a komisiu verejného poriadku: 
František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália Garajová, Jaroslav 

Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch 

2. Za predsedu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a komisiu verejného poriadku: 
Vladimír Zduch 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                           
             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 
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U z n e s e n i e   č. 76/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení –  

Ruší finančnú komisiu 
 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                           
             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 
12. Návrh na schválenie na zapojenie sa do projektu WiFi pre Teba. 

Starosta obce p. Mihál oboznámil prítomných s ponukou na zapojenie sa do projektu WiFi pre Teba. 

Ide o možnosť získať dotáciu v maximálnej výške 15 000,- € z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu na zriadenie bezplatnej wifi zóny v obci. Dotácia je určená na nákup wifi routerov 

a ďalších zariadení a kabeláž optických káblov do obce. Uvažoval nad potiahnutím optického internetu 

k bývalému zdravotnému stredisku, na ihrisko, príp. aj k multifunkčnému ihrisku. Otázne by bolo, za akú 

cenu by bola celá táto aktivita vysúťažená, podľa toho by spoločne s poslancami rozhodli ešte 

o konkrétnych častiach do realizácie. Starosta ďalej doplnil, že súbežne s optikou by chcel riešiť aj 

kamerový systém na tieto miesta. Poslanec p. Čík uviedol, že na ihrisko by bola wifi potrebná aj kvôli 

nahrávaniu zápasov. Zároveň však uvítajú aj kamerový systém, pretože aj teraz našiel lavičky na ihrisku 

úplne poprehadzované. Internetová zóna má dve stránky. Slúži obyvateľom a mnohí sú radi, že ju môžu 

bezplatne využívať aj pri obecnom úrade, avšak láka mládež, ktorá sa nevie zmestiť do kože a vystrája do 

neskorých nočných hodín. Vzhľadom k tomu bola obmedzená prístupnosť internetu pri obecnom úrade do 

22:00 hod, aby bol zabezpečený nočný kľud, nakoľko bolo veľa sťažností od obyvateľov obce na hlučnú 

mládež, ktorá za sebou nechávala aj veľa odpadu, prehadzovala kontajnery, písala po skle autobusovej 

zastávky a podobne. Poslankyňa p. Rozália Garajová sa informovala, či by sa to obmedzenie mohlo mimo 

letných prázdnin zrušiť, nakoľko teraz deti chodia do školy a už sa po dedine toľko netúlajú. Starosta obce 

prisľúbil, že môže sa to zrušiť a vyskúša sa, aký to bude mať dopad. Internet je teraz dostupný aj 

v pohostinstve.  

Čo sa týka projektu, žiadosť o nenávratný finančný príspevok by spracovala firma p. Klačka, cena za 

jej spracovanie je 650,- €. Okrem toho sa pri projekte vyžaduje 5%-né spolufinancovanie obce, preto sa do 

rozpočtu ešte muselo zahrnúť vo výške 750,- €. Ak poslanci chcú, aby sa obec do projektu zapojila, bude 

sa schvaľovať zmena rozpočtu (výdavky na spracovanie žiadosti a spolufinancovanie budú presunuté 

z položky nákup prípojného vozidla) a následne zapojenie sa do projektu WiFi pre Teba. Všetci poslanci 

vyjadrili kladné stanovisko a boli za zapojenie sa obce do tohto projektu. 

 

U z n e s e n i e   č. 77/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 
1. Zmenu rozpočtu obce  

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

          

VÝDAVKY:     0,- SPOLU 

01.1.1 - výdavky 
obce 714004 41  - 1400,- Nákup prípojného vozidla 

          

06.6.0 - bývanie a 
občianska 
vybavenosť 637005 41   + 650,- 

Spracovanie žiadosti na projekt 
"WiFi pre Teba" 

  717,718 41  + 750,- 
Spolufinancovanie projektu "WiFi 
pre Teba" 
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2. Zapojenie sa Obce Veľká Lehota do projektu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu „WiFi pre Teba“, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP. Na projekt obce pod názvom 

„WiFi pre Obec Veľká Lehota“ je zabezpečené spolufinancovanie projektu v rozpočte obce vo 

výške 750,- € (5% z predkladaného projektu vo výške 15 000,- €). 

 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (František Čík, Ing. Antónia Garajová, Marianna Garajová, Rozália 

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                           
             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 
 

13. Diskusia. 

V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o tom, že v tomto roku je potrebné ešte schváliť 

rozpočet obce a všeobecne záväzné nariadenia. Termín ďalšieho zastupiteľstva vychádza 14.12.2018, 

vzhľadom aj na dodržanie lehoty 15 dní na zverejnenie dokumentov. Ing. Mániková odovzdala poslancom 

materiály – návrh rozpočtu obce na roky 2019-2022, návrh dodatku k VZN o ustanovení Rady školy, návrh 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení. 

S týmito dokumentami poslanci obdržali aj návrh inventarizačných komisií. 

K návrhu rozpočtu obce starosta p. Mihál uviedol, že je v ňom zahrnutá prestavba bývalého 

zdravotného strediska na bytový dom, projektová dokumentácia na cesty – chcel by pripraviť projekty pre 

všetky cesty, nakoľko by mala byť výzva na dotácie na cesty a možno by sa niečo dalo prefinancovať aj 

z dotácie. Ďalej je v návrhu rozpočtu zahrnutý nákup pozemkov – v bytovom dome budú len 3 byty a 1 

garsónka, v prípade väčšieho záujmu by sa malo uvažovať aj o odkúpení pozemkov pod ďalšiu bytovku 

a samozrejme ďalej pokračovať vo vysporadúvaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Dal sa 

spracovávať geometrický plán u Garajov na spoločné dvory, ďalej sa uvažovalo o prepojení Hudcovcov 

s Víglašom cez Lúčky. Takisto do budúcna by mohlo byť prínosom vybudovania cesty od Garajov do centra 

obce cez Burové jarky. V rozpočte je ďalej vyčlenená suma na projektovú dokumentáciu na chodník. 

O tento bod sa zaujímala aj poslankyňa p. Rozália Garajová ako iniciátorka petície za vybudovanie 

chodníka. P. Mihál vysvetlil aj novým poslancom, že obec síce každý rok žiadala o reguláciu potoka 

a vybudovanie chodníka a Slovenský vodohospodársky podnik dával obci stanovisko, že túto aktivitu 

zaradia do investičného plánu, nič sa nedialo. Po osobnom stretnutí so zástupcami SVP, š.p. dostal p. Mihál 

odpoveď, že napriek všetkým doterajším vyjadreniam nemajú prostriedky na žiadnu aktivitu v našej obci 

a taktiež nám nevedia v súčasnosti umožniť výstavbu chodníka, nakoľko Žitava je významný tok, avšak 

nie sme v záplavovom území. Na základe rady právničky bola iniciovaná petícia, ktorú podpísali obyvatelia 

obce a túto obec doručila aj na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Po nej došlo nakoniec k dohode, 

že obec si môže dať zamerať trasu potoka a plánovaného chodníka geometrickým plánom a predložiť štúdiu 

na vybudovanie chodníka vodohospodárskemu podniku. Zamerať potok by dal aj SVP, š.p., avšak nie je 

isté, kedy by k tomu došlo. Každá povodňová aktivita a významnejšia investícia by toto zameranie odsúvala 

aj niekoľko rokov. Keď chceme v tejto veci konať, musí si obec dať spracovať geometrický plán sama. 

Ďalej sa do návrhu rozpočtu zahrnulo spracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu 

nedokončenej telocvične na zberný dvor. K téme odpadov starosta obce uviedol, že pracovníčky obecného 

úradu prepočítali náklady na nakladanie s odpadmi a tento rok by mali byť vykryté z príjmov z miestneho 

poplatku za komunálny odpad. Preto sa zatiaľ neuvažuje o jeho zvýšení na rok 2019. V súčasnosti je 

poplatok 15,- €/osobu, ak obyvatelia nezačnú viac odpad triediť, bude sa musieť v budúcnosti opäť 

zvyšovať. Ing. Mániková k tejto téme doplnila, že vláda schválila novelu zákona o odpadoch, ktorou sa 

stanovili poplatky za uloženie odpadu. Doteraz bola výška tohto zákonného poplatku vyše 5,- €/tonu. Od r. 

2019 bude 12,- €/tonu pre našu obec. Výška poplatku je rozdelená do skupín podľa množstva 

vyseparovaného odpadu. V našej obci sa vyseparuje len 12% z celkového množstva odpadu 

vyprodukovaného na našom území, preto spadáme do kategórie 10-20%, v ktorej je poplatok na rok 2019 

vo výške 12,- €/tonu. Opäť budeme na obyvateľov pravidelne apelovať cez miestny rozhlas a internetovú 

stránku, plánujú sa vytvoriť letáky, v ktorých budú zreteľne vysvetlené tieto zmeny. Poplatok za uloženie 

odpadu sa pritom bude postupne zvyšovať až do roku 2023, štát chce obyvateľov motivovať, aby 
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vyseparovali 50-60% z celkového odpadu. Za triedený odpad obec vôbec neplatí, preto je pre občanov 

motivujúce odpad triediť. Starosta obce ďalej dodal, že veľké množstvo nevytriedeného odpadu končí aj 

vo veľkokapacitných kontajneroch. Preto navrhuje vytvoriť zberný dvor, kde by sa zamestnanec venoval 

dôslednému triedeniu a predpokladá sa, že aj náklady na jeho mzdu budú nižšie ako platby za odvoz, 

likvidáciu a uloženie nevytriedeného odpadu. V obci je vrecový zber, preto sa aj stojiská postupne porušia, 

v obci bude vytvorené jedno miesto, kde sa bude odpad zbierať a triediť. Obec podala žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok z eurofondov na zriadenie kompostoviska za cintorínom a taktiež na nákup traktora 

s vlečkou a nakladačom. Všetko je vysúťažené, realizovať sa to má ale až po úspešnom získaní dotácie. 

Minulý týždeň prišlo dožiadanie doplnenia žiadosti o tento príspevok, žiadali aj veci, ktoré obec už 

poskytla. Termín na doplnenie bol 10 dní, všetko sa to doplnilo, uvidíme, či budeme úspešní. Aj keby sme 

v žiadosti úspešní neboli, starosta uvažuje nad kúpou traktora a vybudovaním kompostoviska. Všetko však 

bude závisieť od stavu rozpočtu z dôvodu prestavby zdravotného strediska.  

V návrhu rozpočtu je zahrnutá aj rekonštrukcia ciest, budúci rok by však chcel v prípade úspešnej 

žiadosti na kompostovisko vyasfaltovať iba odstavnú plochu pri cintoríne. Na ostatné cesty by sa dala 

spracovať projektová dokumentácia a podala by sa žiadosť o dotáciu. Aj z toho dôvodu je potrebné mať 

v rozpočte vyčlenenú čiastku aj na dofinancovanie. V r. 2019 sa zároveň môže už podať na súd žiadosť 

o vyvlastnenie časti pozemku pod miestnou komunikáciou u Garajov, aby sa konečne mohla dokončiť aj 

cesta k p. Klimekovi. Takisto sa jeden problém vyskytol v časti Pirte, kde jeden z dedičov po nebohom 

vlastníkovi žiadal cez 70,- €/m2. Je to ale pozemok, ktorý nie je ani priamo pod cestou, je to vedľa cesty, 

preto v prípade, že nezmení vlastník názor, obec to nebude riešiť alebo 3 roky počká a pokúsi sa 

o vyvlastnenie aj v tomto prípade.  

Taktiež sa do rozpočtu zahrnuli aj výdavky na územný plán obce. Tento dokument je náročné spracovať, 

avšak starosta uviedol, že by sa chcel do toho na budúci rok pustiť. V prvom roku sa zatiaľ zrealizuje iba 

výber dodávateľa a spracujú sa základné charakteristiky obce. Následne obec môže na spracovanie 

územného plánu žiadať dotáciu zo štátu. Ešte predtým obec čaká označovanie ulíc, ktoré by mala mať podľa 

zákona o obecnom zriadení každá obec. 

Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet Základnej školy s materskou školou. Starosta obce informoval 

poslancov, že hrozilo dofinancovanie školy z rozpočtu obce. P. riaditeľka mu ale zatelefonovala dobrú 

správu, že štát našu školu dofinancoval a nebude potrebné dávať prostriedky z rozpočtu obce. Čo sa týka 

školských zariadení (materská škola, výdajná školská jedáleň a školský klub detí), výdavky na ich 

prevádzku sa navýšili v porovnaní s týmto rokom o cca. 6000,- €, čo je okolo 500,- €/mesačne. Prevažnú 

časť výdavkov tvoria mzdy a odvody zamestnancov, od 1.1.2019 sú v zákone schválené nové platové 

tabuľky, ktoré upravujú mzdy zamestnancov vo verejnej správe.  

Okrem týchto zmien požiadal poslancov, aby si spomedzi seba vybrali 3 zástupcov ako členov do Rady 

školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota. Stretnutia bývajú približne 2x ročne. Členovia budú schvaľovaní taktiež na 

ďalšom zasadnutí OZ, avšak kvôli príprave materiálov ich požiadal o návrhy. Predbežne sa zhodli na 

poslankyni Ing. Antónii Garajovej, Marianne Garajovej a poslancovi Petrovi Víglaskom.  

 

14. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 69-77/2018, 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19:30 hod.  

Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

František Čík             ........................          Jozef Mihál 

        starosta obce 

 

 

Vladimír Zduch                        ......................... 

 


