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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2018 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: Ing. Antónia Garajová, Peter Víglaský 

Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.10.2018 a 4.12.2018 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 30.9.2018 

4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

5. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly dane z nehnuteľností 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2019 

7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019 

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018, návrh na zloženie inventarizačných komisií 

9. Návrh na schválenie VZN č. 2/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o ustanovení Rady Základnej 

školy s materskou školou Veľká Lehota 

10. Návrh na schválenie členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou 

11. Návrh na schválenie VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota 

12. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021 

13. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021 

14. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku pod MK u Hudcov a na Inovci 

15. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie podzemného elektrického 

vedenia pri Dominik n.o. 

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve na 

zber elektroodpadu 

17. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe chaty v časti obce Inovec na parcele C-KN č. 766/1 

18. Diskusia. 

19. Návrh na uznesenie a záver. 

1. Otvorenie a privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvoril starosta obce o 18:00 hod. a privítal prítomných. Za zapisovateľku tohto 

zastupiteľstva určil Ing. Katarínu Mánikovú a za overovateľov zápisnice Ing. Antóniu Garajovú a p. Petra 

Víglaského.  

Starosta obce dal hlasovať za navrhnutý program obecného zastupiteľstva, všetci poslanci ho 

jednohlasne schválili bez zmien. 

Uznesenie č. 78/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote 14.12.2018 

 

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

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.10.2018 a 4.12.2018 

Starosta obce prečítal kontrolu plnenia uznesení zo dňa 11.10.2018: 

Uznesenie č. 57/2018 – splnené – neschválený navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 58/2018 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a doplnený a upravený program 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
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Uznesenie č. 59/2018 – splnené – schválená odmena pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej 

Lehote za rok 2018 

Uznesenie č. 60/2018 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 

Uznesenie č. 61/2018 – splnené–schválený prevod vlastníctva pozemkov pod MK Pirte a u Garajov od SPF 

Uznesenie č. 62/2018 – splnené – schválené majetkovo-právne vyporiadanie pozemkov v spoločných 

dvoroch v časti Garajovci 

Uznesenie č. 63/2018 – splnené – schválená interná smernica č. 7/2018 Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Veľká Lehota 
Uznesenie č. 64/2018 – splnené – schválená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

s firmou Stredoslovenská distribučná, a.s., na uloženie elektrického kábla za účelom posilnenia elektrickej 

siete v časti Garajovci 

Uznesenie č. 65/2018 – splnené – schválená plánovaná výstavba rekreačnej chaty na parcele C-KN 973/1 

v časti obce Inovec 
Uznesenie č. 66/2018 – splnené – schválený zámer zriadenia bezodplatného práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu – právo uloženia vodovodného potrubia v časti obce Garajovci 

Uznesenie č. 67/2018 – splnené – schválené VZN č. 1/2018 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným 

úradom vo Veľkej Lehote 
Uznesenie č. 68/2018 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a poskytnutie dotácie Športovému klubu 

Karate Nová Baňa 
 

a kontrolu plnenia uznesení zo dňa 4.12.2018: 

Uznesenie č. 69/2018 – splnené – schválený program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkej Lehote 

Uznesenie č. 70/2018 – splnené – zriadená mandátová, návrhová a volebná komisia 

Uznesenie č. 71/2018 – splnené – vymedzené úlohy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

Uznesenie č. 72/2018 – splnené – vzaté na vedomie výsledky volieb a konštatovanie zloženia sľubu 

novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

Uznesenie č. 73/2018 – splnené – poveruje poslankyňu Rozáliu Garajovú za podmienok zákona o obecnom 

zriadení zvolať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Uznesenie č. 74/2018 – splnené – zriadená komisia výstavby a zvolení jej členovia 

Uznesenie č. 75/2018 – splnené – zriadená komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a komisia verejného poriadku a zvolení jej členovia 

Uznesenie č. 76/2018 – splnené – zrušená finančná komisia 
Uznesenie č. 77/2018 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a zapojenie sa do projektu Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu „WiFi pre Teba“. 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 30.9.2018 

Účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková informovala poslancov podrobne o čerpaní rozpočtu 

obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2018. Poslanci čerpanie obdržali, zverejnené je aj na webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 79/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2018 

2. Správu o čerpaní rozpočtu Základnej školy s materskou školou k 30.9.2018 

 

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

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

Ing. Mániková oboznámila poslancov najprv so zmenami rozpočtu školy. Rozpočet školy sa 

navyšuje o 18 100,- €, ktoré dostali zo štátu ako dofinancovanie nákladov na mzdy a odvody a o 0,30 € sa 
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znižuje príspevok na učebnice na 1. stupni. Ďalšie zmeny v prostriedkoch zo štátneho rozpočtu sa týkali 

presunu medzi podpoložkami, časť prostriedkov presunuli z prevádzky na osobné náklady. Ostatné zmeny 

v rozpočte školy sa týkali školských zariadení, celkový rozpočet na zariadenia sa nenavyšuje, navrhnutý 

presun bol 400,- € z rozpočtu materskej školy na školský klub detí. Vo výdajnej školskej jedálni došlo 

k presunu medzi podpoložkami a zároveň dofinancovanie výdavkov z navýšených príjmov za stravné. 

Škola taktiež toho dostala grant 100,- € od Nadácie Volkswagen, ktorý použijú v r. 2019. V príjmovej časti 

rozpočtu školy okrem stravného sa navýšili aj príjmy za školský klub detí, výdajnú školskú jedáleň – za 

réžiu a znížili sa príjmy materskej školy. Základná škola tiež požiadala tak ako každý rok o možnosť úpravy 

rozpočtu medzi podpoložkami k 31.12.2018 z dôvodu nemožnosti presného výpočtu najmä odvodov na 

poistné z miezd zamestnancov. 

V rozpočte obce sa navrhlo zvýšenie príjmov - dotácie pre školu dofinancovanie 18100,- €, zníženie 

príspevku, zníženie príspevku na učebnice o 0,30 €, zvýšenie dotácie na príspevok na stravu pre deti z rodín 

v hmotnej núdzi a zvýšenie príjmov obce – za stravné od zamestnancov, za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb, za porušenie predpisov (vybraté pokuty), daň za psa a zo stavieb a zvýšenie rozpočtu z výnosu 

dane z príjmov poukázaného obci (tzv. podielové dane) o 15 082,- €.Vo výdavkovej časti sa navyšujú 

výdavky na mzdy a odvody personálu obecného úradu a hlavného kontrolóra, v priebehu roka sa rozpočet 

nenavyšoval a k zvýšeniu došlo v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, podľa priemernej mzdy sa 

upravoval plat aj starostu obce a hlavného kontrolóra, rozpočet na mzdy sa ešte znižoval, presúvala sa časť 

prostriedkov na mzdy zamestnancov na ver. priestranstvá a parky. Takisto sa navrhuje navýšiť rozpočet aj 

na mzdy a odvody týchto zamestnancov, skončili sa projekty z úradu práce a obec si zamestnancov 

ponechala v pracovnom pomere, takže náklady na ich mzdy hradí už len z vlastného rozpočtu, čo sa tiež 

v priebehu roka neupravovalo. Ďalej sa navyšovali výdavky na opravu kotla, na reprezentačné, posypový 

materiál, zimnú údržbu ciest, zneškodňovanie a odvoz odpadu, materiál na ver. osvetlenie, el. energiu 

v MSKC, SMS rozhlas a ďalšie položky podľa predloženého rozpisu zmien. Poslanci s navrhovanými 

zmenami jednohlasne súhlasili. 

Uznesenie č. 80/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce 

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     34 751,70 SPOLU 

  111003 41  + 15 082,- Podielové dane 

  121001, 121002 41  + 300,- Daň zo stavieb 

  133001 41  + 10,- Daň za psa 

  222003 41  + 200,- Za porušenie predpisov 

  223001 41  + 500,- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

  223003 41  + 60,- za stravné 

  312001 111  + 500,- Dotácia strava hmotná núdza 

  312012 111  + 18 100,- Prenes. komp. pre ZŠ - dohodovacie konanie 

  312012 111 -0,3 Na učebnice 

VÝDAVKY:     16 652,00 SPOLU 

01.1.1 - výdavky 
obce 610,620 41  + 5 000,- 

Mzdy a odvody OcÚ a hl. kontrolór (navýšenie 
platu starostu podľa priem. mzdy, zvýšenie platu 
zamestnancov v r.2018-tabuľky, prepočet platu hl. 
kontrolóra, schválená odmena, presun z rozpočtu 
na mzdy na ver.priestranstvá 

  633016, 637036 41  + 400,- 
Reprezentačné - vianočné kolekcie, upomienkové 
dary a pohostenie pre končiace zastupiteľstvo 

  635004 41  + 10,- Oprava kotla - OcÚ 

  637012 41  + 2,- € Reg. trestov štatutára 

04.5.1 - pozemné 
komunikácie 633006 41  + 400,- Posypový materiál 

  637004 41  + 1500,- Zimná údržba ciest 

05.1.0 - nakladanie 
s odpadmi 637004 41  +  500,- Odvoz, zneškodnenie odpadu 
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06.2.0 - nakladanie 
rozvoj obce 610,620, 640 41  + 7400,- 

Mzdy, odvody, PN - parky a ver. priestranstvá - 
predĺženie prac. pomeru, zvýšená minimálna mzda 

  633016 41  + 25,- Reprezentačné - vian.kolekcie 

  637027 41  + 100,- Dohody mimopr. pomeru - parky 

06.4.0 - verejné 
osvetlenie 633006 41  + 47,- Materiál 

08.2.0 - kultúra 632001 41  + 121,- El. energia MSKC 

  633016, 637036 41  + 600,- Reprezentačné - kult. podujatia (jubilanti, mikuláš..) 

  635004 41  + 10,- Oprava kotla - MSKC 

08.3.0 - rozhlas 632005 41  + 15,- SMS rozhlas 

  642014 41  + 22,- Príspevok jednotlivcom za sťažené živ. podmienky 

10.7.0 - soc . pomoc 642026 111  + 500,- Strava hmotná núdza 

 

2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ – a) 

      
Schválený 
rozpočet 

Posledná 
úprava 

Úprava  
rozpočtu  

Úpravený 
rozpočet 

    ŠKOLSTVO 265 101,00 302 952,75 18 679,70 321 632,45 

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA  - SPOLU 187 529,00 225 476,75 18 099,70 243 576,45 

09.1.2.1 111 Základná škola- prenesené kompetencie 73 841,00 79 911,00 7 540,00 87 451,00 

09.1.2.1 41 Základná škola - originálne kompetencie   270,00   270,00 

09.2.1.1 111 Základná škola -prenesené kompetencie 111 544,00 120 645,00 10 560,00 131 205,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - asistent učiteľa    4 032,00   4 032,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - asistent učiteľa   6 048,00   6 048,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 863,00 863,00   863,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 1 281,00 1 281,00   1 281,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - príspevok pre žiakov so SZP   190,00   190,00 

09.2.1.2 111 Základná škola - príspevok pre žiakov zo SZP   660,00   660,00 

09.1.2.1 111  Základná škola - príspevok na učebnice   30,00 -0,30 29,70 

09.1.2.1 111 Základná škola - odchodné   960,00   960,00 

09.2.1.1. 111 Základná škola - odchodné   1 440,00   1 440,00 

09.1.2.1 131H Základná škola- presun z roku 2017   2 632,44   2 632,44 

09.2.1.1 131H Základná škola - presun z roku 2017 + vratky z 2017   6 514,31   6 514,31 

              

    MATERSKÁ ŠKOLA - SPOLU  31 734,00 31 640,00 -400,00 31 240,00 

09.1.1.1 41 Materská škola - originálne kompetencie 29 794,00 29 794,00 -400,00 29 394,00 

09.1.1.1 72j Materská škola - vlastné príjmy 800,00 800,00   800,00 

09.1.1.1 111 Materská škola- príspevok na predškolskú výchovu 1 140,00 1 046,00   1 046,00 

              

    ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - SPOLU 9 192,00 9 190,00 400,00 9 590,00 

09.5.0 41 Školský klub detí - originálne kompetencie 8 590,00 8 590,00 400,00 8 990,00 

09.5.0 72j Školský klub detí - vlastné príjmy 600,00 600,00   600,00 

09.5.0 41 Školský klub detí - vlastné príjmy 2,00       

              

    VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - SPOLU 36 646,00 36 646,00 580,00 37 226,00 

09.6.0.1 41 Výdajná školská jedáleň -originálne kompetencie 6 260,00 6 260,00 -560,00 5 700,00 

09.6.0.1 72f Výdajná školská jedáleň - vlastné príjmy 3 200,00 3 200,00 -518,00 2 682,00 

09.6.0.2 41 Výdajná školská jedáleň - originálne kompetencie 9 043,00 9 043,00 40,00 9 083,00 

09.6.0.2 72f Výdajná školská jedáleň - vlastné príjmy 3 350,00 3 350,00 585,00 3 935,00 

09.6.0.3 41 Výdajná školská jedáleň - originálne kompetencie 8 443,00 8 443,00 520,00 8 963,00 

09.6.0.3 72f Výdajná školská jedáleň - vlastné príjmy 6 350,00 6 350,00 513,00 6 863,00 

  
Funkč.    
klasifik 

Ekonom. 
klasifik. Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:   223002 72j -14,82 € Poplatky za škol. zariadenia MŠ 

    223002 72j 216,00 € Poplatky za škol. zariadenia ŠKD 

    223001 72f 90,00 € Poplatky za škol. zariadenia réžia 

    223003 72f 580,00 € Za stravné 

    311 72c 100,00 € Zmluva o poskytnutí  grantu 
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VÝDAVKY:           

ZŠ   610     Tarifné platy 

Prímárne 09.1.2.1 611 111 363,00 € Tarifné, základné..... ,funkčné platy 

vzdelávanie 09.1.2.1 614 111 1 100,00 € Odmeny 

    620     Poistné  a príspevky do poisťovní 

  09.1.2.1 621 111 128,00 € Poistné a príspevky  do poisťovní - VŠZP 

  09.1.2.1 623 111 800,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP 

  09.1.2.1 625001 111 130,00 € Poistné  a príspevky do SP - nemocenské 

  09.1.2.1 625002 111 1 100,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné 

  09.1.2.1 625003 111 70,00 € Poistné a príspevky do SP -úrazové 

  09.1.2.1 625004 111 200,00 € Poistné a príspevky do SP -invalidné 

  09.1.2.1 625005 111 70,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti 

  09.1.2.1 625007 111 400,00 € Poistné a príspevky do SP - do rezer. fondu 

  09.1.2.1 627 111 -14,00 € Poistné a príspevky do DDS 

    630     Tovary   služby 

  09.1.2.1 631001 111 80,00 € Tovary   služby - cestovné 

  09.1.2.1 632002 111 734,00 € Tovary a služby- energie 

  09.1.2.1 632003 111 38,00 € Tovary a služby- poštovné služby 

  09.1.2.1 632005 111 30,00 € Tovary a služby- telekomunikačné služby 

  09.1.2.1 633006 111 357,45 € Tovary a služby - všeobecný materiál 

  09.1.2.1 633009 111 1 009,00 € Tovary a služby - učebné pomôcky 

  09.1.2.1 635002 111 140,00 € Tovary a služby - údržba výpoč. technika 

  09.1.2.1 635006 111 200,00 € Tovary a služby -údržba budov, objektov 

  09.1.2.1 635009 111 60,00 € Tovary a služby- údržba softvéru 

  09.1.2.1 637004 111 200,00 € Tovary a služby - všeobecné služby 

  09.1.2.1 637012 111 30,00 € Tovary a služby- poplatky banke 

  09.1.2.1 637014 111 200,00 € Tovary a služby- stravovanie 

  09.1.2.1 637016 111 100,00 € Tovary a služby- sociálny fond 

            

ZŠ   610     Tarifné platy 

Sekundárne 09.2.1.1 611 111 700,00 € Tarifné, základné............funkčné platy 

vzdelávanie 09.2.1.1 612002 111 -2 500,00 € Ostatné príplatky 

  09.2.1.1 614 111 1 600,00 € Odmeny 

    620     Poistné  a príspevky do poisťovní 

  09.2.1.1 621 131H -26,26 € Poistné a príspevky do VŠZP 

  09.2.1.1 621 111 258,00 € Poistné a príspevky  do poisťovní - VŠZP 

  09.2.1.1 623 111 900,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP 

  09.2.1.1 625001 111 100,00 € Poistné  a príspevky do SP - nemocenské 

  09.2.1.1 625002 111 1 229,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné 

  09.2.1.1 625003 111 80,00 € Poistné a príspevky do SP -úrazové 

  09.2.1.1 625004 111 100,00 € Poistné a príspevky do SP -invalidné 

  09.2.1.1 625005 111 100,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti 

  09.2.1.1 625007 111 400,00 € Poistné a príspevky do SP - do rezer. fondu 

  09.2.1.1 627 111 -79,00 € Poistné a príspevky do DDS 

    630     Tovary   služby 

  09.2.1.1 631001 111 150,00 € Tovary   služby - cestovné 

  09.2.1.1 632002 111 3 000,00 € Tovary a služby - energie 

  09.2.1.1 632003 111 30,00 € Tovary a služby- poštovné služby 

  09.2.1.1 632005 111 100,00 € Tovary a služby- telekomunikačné služby 

  09.2.1.1 633001 111 656,55 € Tovary a služby - interiérové vybavenie 

  09.2.1.1 633004 111 160,00 € Tovary a služby - prevádzkové stroje a zariadenia 

  09.2.1.1 633006 111 950,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál 

  09.2.1.1 633009 111 1 150,00 € Tovary a služby - učebné pomôcky 

  09.2.1.1 633009 111 -0,30 € Tovary a služby - príspevok na učebnice 

  09.2.1.1 635002 111 150,00 € Tovary a služby - údržba výpoč. technika 

  09.2.1.1 635006 111 500,00 € Tovary a služby - údržba budov, objektov 

  09.2.1.1 635009 111 100,00 € Tovary a služby- údržba softvéru 
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  09.2.1.1 637004 111 200,00 € Tovary a služby - všeobecné služby 

  09.2.1.1 637012 111 100,00 € Tovary a služby- poplatky banke 

  09.2.1.1 637014 111 180,00 € Tovary a služby- stravovanie 

  09.2.1.1 637016 111 110,00 € Tovary a služby - sociálny fond 

  09.2.1.1 637027 111 150,00 € Tovary a služby - odmeny mimo prac. pomer 

  09.2.1.1 633010 131H 26,26 € Tovary a služby- pracovné odevy 

            

MŠ   610     Tarifné platy 

Predprimar. 09.1.1.1 612002 41 -58,00 € Ostatné príplatky 

vzdelávanie 09.1.1.1 614 41 150,00 € Odmeny 

    620     Poistné a príspevky do poisťovní 

  09.1.1.1 621 41 12,00 € Poistné a príspevky do poisťovní -VŠZP 

  09.1.1.1 625001 41 2,00 € Poistné a príspevky do SP - nemocenské 

  09.1.1.1 625002 41 14,00 € Poistné a príspevky do SP - starobné 

  09.1.1.1 625003 41 1,00 € Poistné a príspevky do SP- urazové 

  09.1.1.1 625004 41 4,00 € Poistné a príspevky do SP - invalidné 

  09.1.1.1 625005 41 2,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti 

  09.1.1.1 625007 41 6,00 € Poistné a príspevky do SP -do rezer. fondu 

    630     Tovary a služby 

  09.1.1.1 632001 41 -400,00 € Tovary a služby - energie 

  09.1.1.1 633006 41 -150,00 € Tovary a služby- všeobecný materiál 

  09.1.1.1 635004 41 -30,00 € Tovary a služby- údržba prev.strojov 

  09.1.1.1 637014 41 47,00 € Tovary a služby- stravovanie 

            

ŠKD   610     Tarifné platy 

Nedef. 09.5.0 611 41 183,00 € Tarifné, základné............funkčné platy 

vzdelávanie 09.5.0 612002 41 30,00 € Ostatné príplatky 

  09.5.0 614 41 90,00 € Odmeny 

    620     Poistné a príspevky do poisťovní 

  09.5.0 623 41 32,00 € Poistné a príspevky do poisťovní - ostatné ZP 

  09.5.0 625001 41 4,00 € Poistné a príspevky do SP- nemocenské 

  09.5.0 625002 41 40,00 € Poistné a príspevky do SP- starobné  

  09.5.0 625003 41 2,00 € Poistné a príspevky do SP - urazové 

  09.5.0 625004 41 8,00 € Poistné a príspevky do SP - invalidné 

  09.5.0 625005 41 3,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti 

  09.5.0 625007 41 14,00 € Poistné a príspevky do SP - do rezer. fondu 

    630     Tovary a služby 

  09.5.0 633006 41 -6,00 € Tovary a služby- všeobecný materiál 

            

VŠJ   610     Tarifné platy 

Predprimár. 09.6.0.1 611 41 -20,00 € Tarifné ,základné.............funkčné platy 

služby 09.6.0.1 614 41 30,00 € Odmeny 

    620     Poistné a príspevky do poisťovní 

  09.6.0.1 621 41 2,00 € Poistné a príspevky do VŠZP 

  09.6.0.1 625002 41 3,00 € Poistné a príspevky do SP - starobné 

    630     Tovary a služby 

  09.6.0.1 633011 72f -518,00 € Tovary a služby - potraviny 

  09.6.0.1 637014 41 -560,00 € Tovary a služby - stravovanie 

    640     Bežné transféry 

  09.6.0.1 642015 41 -15,00 € Bežné transféry - nemocenské dávky 

            

VŠJ   610     Tarifné platy 

Primárne 09.6.0.2 611 41 -65,00 € Tarifné, základné.........funkčné platy 

služby 09.6.0.2 612001 41 15,00 € Osobné príplatky 

  09.6.0.2 614 41 60,00 € Odmeny 

    620     Poistné a príspevky do poisťovní 

  09.6.0.2 621 41 2,00 € Poistné a príspevky do VŠZP 

  09.6.0.2 625002 41 3,00 € Poistné a príspevky do SP - starobné 
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    630     Tovary a služby 

  09.6.0.2 633011 72f 585,00 € Tovary a služby - potraviny 

  09.6.0.2 637014 41 40,00 € Tovary a služby - stravovanie 

    640     Bežné transfery  

  09.6.0.2 642015 41 -15,00 € Bežné transfery - nemocenské dávky 

            

VŠJ   610     Tarifné platy 

Sekundárne 09.6.0.3 611 41 -65,00 € Tarifné, základné .........funkčné platy 

služby 09.6.0.3 612001 41 15,00 € Osobné príplatky 

  09.6.0.3 614 41 60,00 € Odmeny 

    620     Poistné a príspevky do poisťovní 

  09.6.0.3 621 41 2,00 € Poistné a príspevky do VŠZP 

  09.6.0.3 625002 41 3,00 € Poistné a príspevky do SP - starobné 

    630     Tovary a služby 

  09.6.0.3 633011 72f 513,00 € Potraviny 

  09.6.0.3 637014 41 520,00 € Tovary a služby- stravovanie 

    640     Bežné transfery 

  09.6.0.3 642015 41 -15,00 € Bežné transfery - nemocenské dávky 

 
b) presun 1 091,- € z prevádzky (položka 632001 energie) na dofinancovanie osobných nákladov, na 

položky 614 odmeny a 620 – poistné a príspevky do poisťovní podľa zmien k 14.12.2018 z dôvodu 

nepriznanej plnej sumy v dohodovacom konaní za rok 2018  

 

c) Úpravy rozpočtu na podpoložkách k 31.12.2018 podľa skutočných výdavkov, aby bol dodržaný zákon 

o finančnej kontrole a rozpočtových pravidlách.  

 

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

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

5. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly dane z nehnuteľností. 

Hlavná kontrolórka obce p. Šalková vykonala na obecnom úrade kontrolu daní z nehnuteľností, ktorou 

zistila dva menšie nedostatky, ktoré boli ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva aj odstránené. 

Upozornila na skutočnosť, že pracovníčka obecného úradu eviduje zmeny, ktoré si daňovníci na začiatku 

alebo aj v priebehu roka nahlásia. Nekontroluje každé jedno daňové priznanie, čo by sa v zmysle zákona 

o správe daní malo robiť. Zároveň však dodala ona, aj ekonómka obce Ing. Mániková, dodali, že pri 

personálnom obsadení 2 zamestnankýň nie je možné prekontrolovať každé jedno daňové priznanie, ktorých 

je takmer 700 na daň z nehnuteľností. Pracovníčka každoročne zadá vyše 100-150 zmien v daňových 

priznaniach na nehnuteľnosti a psa, prekontroluje a upraví všetkých daňovníkov na poplatky za komunálny 

odpad a okrem toho vykonáva aj bežnú agendu (životné prostredie, stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, 

registratúru a ďalšie). Poslanci vzali správu hlavnej kontrolórky obce jednohlasne na vedomie. 

 

Uznesenie č. 81/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

B e r i e  n a   v e d o m i e 

Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly dane z nehnuteľnosti za rok 2017 na Obecnom úrade 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 
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2019 

Poslanci plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2019 obdržali spolu s pozvánkou na 

zasadnutie OZ, a keďže nemali k nemu žiadne pripomienky a nechceli ho doplniť o žiadne nové kontroly, 

jednohlasne ho schválili. 

Uznesenie č. 82/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota  na I. polrok 2019 

 

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

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019 

Poslanci obdržali návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019 spolu s pozvánkou. 

Podľa požiadaviek, ktoré prezentovali na ustanovujúcom zasadnutí OZ, boli termíny navrhnuté na štvrtky. 

Poslanec František Čík požiadal o presunutie májového a júlového termínu, nakoľko v tom čase bude mať 

pracovné povinnosti. Ostatní poslanci k tomu výhrady nemali a termíny sa presunuli o deň skôr – na stredu 

15.5. s 10.7.2019.  

Uznesenie č. 83/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019 nasledovne: 

21. februára 2019 – správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za r. 2018 

- čerpanie rozpočtu k 31.12.2018, - správa o výsledku inventarizácie 

- návrh nového Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a  

- nového VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 

 

15. mája 2019 – stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu 

- záverečný účet za rok 2018 

- overenie účtovnej závierky audítorom 

- čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 

- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2019 

- informácia o plánovaných kultúrnych podujatiach 

- návrh nového VZN o nakladaní s komunálnym odpadom v obci 

 

10. júla 2019 - informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach 

- výročná správa za rok 2018, - overenie konsolidovanej účtovnej závierky audítorom 

 

26. septembra 2019 – čerpanie rozpočtu k 30.6.2019, - zmeny rozpočtu 

- schválenie inventarizačných komisií 

 

12. decembra 2019 – čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 

- návrh VZN o dotácií na dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení 

- stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022, - návrh rozpočtu na roky 2020-2022 

- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2020, - plán zasadnutí OZ na rok 2020 

- návrh nového VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad (platné od r. 2020 – nevyrubovanie sankcií, úprava poplatku za KO) 
 

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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8. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018, návrh na zloženie inventarizačných 

komisií 

 

S pozvánkou bol poslancom zaslaný aj návrh členov inventarizačných komisií, ktorých úlohou bude 

vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2018. Starosta obce 

navrhol ešte jednu zmenu, v požiarnej technike za p. Vlastu Cibiriovú uviesť člena komisie p. Vladimíra 

Zducha. Ostatné zloženie komisií ostalo tak ako bolo navrhnuté. 

 

U z n e s e n i e   č. 84/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

 

A/ S c h v a ľ u j e 

 
Ústrednú inventarizačnú komisiu 

1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 

2. Jaroslav Víglaský, člen komisie 

3. Rozália Garajová, člen komisie 

 
Dielčie inventarizačné komisie: 

 

Obecná budova č. 50, Zdravotné stredisko, MSKC, Dom smútku a ostatné zariadenia v obci 

1. Ing. Antónia Garajová, predseda komisie 

2. Ing. Katarína Mániková, člen komisie 

3. Ing. Anna Vatalová, člen komisie 

 
Požiarna technika 

1. Jozef Čík, predseda komisie 

2. Jaroslav Víglaský, člen komisie 

3. Vladimír Zduch, člen komisie 

 

Základná škola s materskou školou (ZŠ, MŠ, VŠJ, ŠKD) 

1. Mgr. Katarína Garajová, predseda komisie 

2. Mgr. Emília Búryová, podpredseda komisie 

3. Mgr. Jana Žňavová, tajomník 

4. Mgr. Dana Bušková, člen komisie 

 

Likvidačná komisia 

1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 

2. Vlasta Cibiriová, člen komisie 

3. Marianna Garajová, člen komisie 

 

B/ U k l a d á 
Predsedom DIK inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2018 

Predsedkyni IK inventarizáciu spracovať do 31.01.2019 

Zodpovední: predsedovia komisií 
 

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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9. Návrh na schválenie VZN č. 2/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o ustanovení Rady 

Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota 

Starosta obce informoval poslancov o spracovaní dodatku k VZN o ustanovení Rady školy v ZŠ s MŠ. 

V pôvodnom VZN boli ustanovení za obec, teda za zriaďovateľa štyria delegovaní zástupcovia – poslanci 

OZ, ako predseda Rady školy vedel, že bol problém, aby sa vôbec všetci zišli, preto navrhol upraviť počet 

poslancov na 3. Poslanci s návrhom súhlasili. 

Uznesenie č. 85/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o ustanovení Rady Základnej 

školy s materskou školou Veľká Lehota 

 

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

Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

10. Návrh na schválenie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou  

Ďalej starosta obce pokračoval navrhnutím nových členov do Rady školy, keďže pôvodní členovia 

sú bývalí poslanci OZ a stratením mandátu stratili aj členstvo v Rade školy. Za nových členov rady školy 

navrhol Ing. Antóniu Garajovú, p. Mariannu Garajovú a p. Petra Víglaského.  

U z n e s e n i e   č. 86/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

S ch v a ľ u j e 

Členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Veľká Lehota, a to Ing. Antóniu Garajovú, 

Mariannu Garajovú a Petra Víglaského. Pôvodným členom Rady školy stratením mandátu poslanca OZ 

zaniklo členstvo. 

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

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                            
             ___________________ 

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

                                starosta obce 

 
11. Návrh na schválenie VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota 

Ing. Mániková oboznámila poslancov so spracovaním nového VZN, ktorým sa určuje dotácia na dieťa 

a žiaka pre školské zariadenia na rok 2019. Vychádzalo sa z návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ a počtu detí 

k 15.9.2018. Počet detí v škole a školských zariadeniach klesá a aj z tohto dôvodu obec predpokladá 

v podielových daniach nižší prísun prostriedkov na jednotlivé školské zariadenia, ako v r. 2019 vynaloží. 

Rozdiel je len 135,- €, avšak doteraz prostriedky určené na deti do 15 rokov postačovali na financovanie 

školských zariadení. Poslanci VZN jednohlasne schválili. 

U z n e s e n i e   č. 87/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o určení výšky dotácie pre prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota. 

 

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

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

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

                                starosta obce 



 11 

12. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021, 

v ktorom odporučila poslancom návrh rozpočtu schváliť. V návrhu konštatovala, že obec dopláca na 

nakladanie s odpadmi a na činnosť stavebného úradu. Poslanci obdržali stanovisko spolu s pozvánkou 

a jednohlasne ho vzali na vedomie. 

13. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021 

Starosta obce Jozef Mihál oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu, ktorý dostali už po ukončení 

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. V rozpočte obce sú okrem bežnej prevádzky 

obecného úradu a obce dotácie pre doktora 1392,- €, Dominik n.o. na rozvoz stravy 1500,- €, TJ Partizán 

5000,- €. Z kapitálových výdavkov je plánovaná prestavba bývalého zdravotného strediska na bytový dom, 

výdavky na začatie spracovávania územného plánu, nákup pozemkov (majetko-právne vyporiadanie pod 

cestami a na chodník popri potoku), projekty na cesty a chodník, projekt na prestavbu telocvične na zberný 

dvor a časť na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ s MŠ. 

Poslanci návrh rozpočtu jednohlasne schválili.  

U z n e s e n i e   č. 88/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

A/ B e r i e  n a   v e d o m i e 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Veľká Lehota na roky 2019-2021 

B/ S c h v a ľ u j e 

Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2019-2021 

 

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

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

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

                                starosta obce 

14. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku pod MK u Hudcov a na Inovci. 

Starosta obce predložil na schválenie návrh na odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami 

v časti Hudcovci a na Inovci. Po žijúcich odkúpené podiely boli, teraz prebehli dedičské konania, po 

ktorých môže obec odkúpiť podiely pod cestami od právoplatných dedičov. Všetci z dedičov súhlasili 

s predajom pozemkov po 1,85 €/m2. Poslanci s odkúpením pozemkov jednohlasne súhlasili. 

U z n e s e n i e   č. 89/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

V súlade s §9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00321061: 

a) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehota, z parc. č. C-KN 131/11 

vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 240 m2: 

Podiel 70/2800 od Márie Debnárovej, rod. Tomová, nar. 10.09.1954, bytom Malá Lehota 477, 

Podiel 70/26880 od Júlie Víglaskej, rod. Kocianová, nar. 06.03.1966, bytom Veľká Lehota 

485,        za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

b) odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehota, z parc. č. C-KN 2344/6 

vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2: 

podiel 1/6 od Michala Gábriša, rod. Gábriš, nar. 03.04.1952, bytom Nová Baňa, Štúrova 

789/26,                                                    za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

c) odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehota, z parc. č. C-KN 721/7 

vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2: 

podiel 1/6 od Jána Hudeca, rod. Hudec, nar. 14.04.1975, bytom Veľká Lehota 549, za kúpnu 

cenu 1,85 €/m2. 

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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15. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie pdzemného 

elektrického vedenia pri Dominik n.o. 

Starosta obce informoval poslancov, že Stredoslovenská distribučná, a.s. dala spracovať geometrický 

plán podzemného elektrického vedenia, ktoré bolo tento rok vymieňané pri Dominik n.o. Pred realizáciou 

obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, pre zápis do 

katastra je však potrebná zmluva o zriadení vecného bremena, ktorú je po spracovaní geometrického plánu 

možné uzavrieť.  

U z n e s e n i e   č. 90/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa §151n až §151p Občianskeho zákonníka v práve 

uloženia podzemného elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma podľa platných právnych 

predpisov a v práve vstupu a prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, 

vykonávania údržba a opráv pri Dominiku n. o. podľa geometrického plánu č. 36639231-80/18, 

vypracovaný spoločnosťou G.P.S. ZVOLEN, spol. s r. o., Zvolen dňa 1.10.2018 so Stredoslovenskou 

distribučnou, a. s., Žilina. 

 

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

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

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

                                starosta obce 

 

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom 

hospodárstve na zber elektroodpadu 

Ing. Mániková uviedla k predloženému návrhu dodatku, že obec má zmluvu o zbere elektroodpadu 

uzatvorenú s viacerými spoločnosťami. Zatiaľ bola však najspokojnejšia s firmou Enviropol SK s.r.o., 

pretože odpad odváža na aute s plošinou a dávala obci najvyššie úhrady za  elektroodpad. Teraz žiada obec 

o uzatvorenie dodatku, ktorým sa znížia ceny za určitý druh elektroodpadu. Ako dôvod uviedli skutočnosť, 

že elektrospotrebiče sú zložené z viacerých materiálov, predovšetkým z tvrdených plastov. A náklady za 

odvoz a likvidáciu tvrdeného plastu sa im navýšili, z toho dôvodu by sa im odvoz elektroodpadu neoplatil 

a ukončili by ho v našej obci. Taktiež si stanovili minimálny odber elektroodpadu 300 kg, čo však naša 

obec pri každom zbere výrazne prekračuje. Poslanci dodatok k zmluve jednohlasne schválili. 

 

U z n e s e n i e   č. 91/2018 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 8.9.2017 so 

spoločnosťou ENVIROPOL SK s.r.o. na zber elektroodpadu. 

 

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

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

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

                                starosta obce 

 

17. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe chaty v časti obce Inovec na parcele C-KN 766/1 

Pán Budinský predložil obci žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe chaty v časti Inovec. Mal záujem 

už o kúpu iného pozemku na Inovci, avšak vlastníčka nakoniec s predajom nesúhlasila. S predložením 

žiadosti teraz súhlasili aj vlastníci nového pozemku, ku ktorému žiada stanovisko. Starosta obce informoval 

poslancov, že prístupová cesta k pozemku je, avšak nie je si istý, kadiaľ je v tej oblasti vedený vodovod. 

Túto informáciu je potrebné najprv preveriť. Poslanci z uvedeného dôvodu tento bod presunuli na ďalšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
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18. Diskusia. 

V rámci diskusie sa poslanci rozprávali opätovne o potrebe spracovania územného plánu, starosta obce 

ich informoval, že si zisťoval firmy, ktoré sa územným plánom zaoberajú, po novom roku zadá výzvu na 

spracovanie a zrealizuje sa výber dodávateľa. 

 

19. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 78-91/2018, 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:20 hod.  

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

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Antónia Garajová           ........................          Jozef Mihál 

        starosta obce 

 

 

Peter Víglaský                        ......................... 

 


