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Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.07.2019 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Ospravedlnený: František Čík 

Overovatelia: Marta Šmondrková, Jaroslav Víglaský 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Mániková 

Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková, zamestnankyňa obce Ing. Anna Vatalová a 2 

obyvatelia obce. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15.05.2019 

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

5. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2018 

6. Návrh na schválenie VZN č. 3/2019 Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky vo výdajnej školskej jedálni 

7. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou Ekoplán, s.r.o, Bratislava na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Veľká Lehota“ 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra na zhotovenie projektu „Wifi 

pre teba: Obec Veľká Lehota“ 

9. Návrh na schválenie protokolu o odovzdaní pozemkov obci pod miestnymi komunikáciami od 

Slovenského pozemkového fondu 

10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na vysporiadanie časti miestnej komunikácie u Hudcov 

11. Návrh na schválenie darovacej zmluvy na pozemky CKN 450/3 a 444/1 

12. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe chaty v časti obce Inovec na parcele EKN 794 

13. Rôzne 

- informácia o prijatých dotáciách a daroch pre Obec Veľká Lehota 

- informácia o počte prijatých žiakov a detí do ZŠ s MŠ Veľká Lehota v školskom roku 2019/2020 

- informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach v obci  

14. Diskusia 

15. 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 určil Ing. 

Katarínu Mánikovú a za overovateľov zápisnice p. Martu Šmondrkovú a p. Jaroslava Víglaského. 

 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

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

jednohlasne schválili bez zmien. 

U z n e s e n i e  č. 26/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote 24.07.2019 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

       

  ___________________ 

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

                                starosta obce 
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3. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15.05.2019 

 

Starosta obce prečítal kontrolu plnenia uznesení zo dňa 15.05.2019: 

U z n e s e n i e  č.  12/2019 – splnené – schválený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

U z n e s e n i e  č. 13/2019 – splnené – vzatá na vedomie správa o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného 

zastupiteľstva Marianny Garajovej a nastúpení náhradníka Marty Šmondrkovej 

o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2018 

U z n e s e n i e  č. 14/2019 – splnené – vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 

k 31.3.2019 

U z n e s e n i e  č. 15/2019 – splnené  – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.   

U z n e s e n i e  č. 16/2019 – splnené – vzatá na vedomie správa hl. kontrolórky obce z kontroly evidencie 

ciest vykonaných služobných motorovým vozidlom a spotreby pohonných hmôt za 1. polrok 2018 a vzaté 

na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 

2018 

U z n e s e n i e  č. 17/2019 – splnené –  schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. 

polrok 2019 

U z n e s e n i e  č. 18/2019 – splnené – schválené celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad a prevod 

nepoužitých prostriedkov z roku 2018 vo výške 3 837,27 € na bankový účet rezervného fondu obce 

U z n e s e n i e  č. 19/2019 – splnené –  schválení sobášiaci pre matričný obvod Veľká Lehota 

U z n e s e n i e  č. 20/2019 – splnené – schválená Interná smernica č. 1/2019 Dodatok č. 1 k Internej 

smernici č. 1/2016 Obecného úradu Veľká Lehota z 20.05.2016 o registratúrnom poriadku 

U z n e s e n i e  č. 21/2019 – splnené – schválená zmluva o poskytovaní audítorských služieb s NB Consult 

s.r.o., Banská Bystrica na vypracovanie štatutárneho auditu za rok 2018 v sume 880,- € 

U z n e s e n i e  č. 22/2019 – splnené –  schválená kúpna zmluva na predaj parc. C-KN č. 483/2 za kúpnu 

cenu 3,75 €/m2 

U z n e s e n i e  č. 23/2019 – splnené –  schválená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

medzi Obcou Veľká Lehota ako povinným a Mgr. Jánom Kocianom, Veľká Lehota č. 244 ako oprávneným 

za účelom uloženia podzemného elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma 

U z n e s e n i e  č. 24/2019 – splnené –  schválená zmluva o zriadení vecného bremena v prospech 

vlastníkov RD č. 111, 112, 130, 131, 132, 133, 134, 156, 157 na pozemky, na ktorých bolo umiestnené 

vodovodné potrubie 

U z n e s e n i e  č. 25/2019 – splnené –  potvrdené, že na parcelách v k.ú. Veľká Lehota sú stavby slúžiace 

verejno-prospešnému účelu, a to miestne komunikácie vybudované pred r. 1991, ktoré dlhodobo využíva 

a udržiava Obec Veľká Lehota. 

 

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

 
Poslanci obdržali s pozvánkou návrh na zmeny rozpočtu školy. O zmenách rozpočtu informovala 

poslancov účtovníčka obce Ing. Mániková. ZŠ s MŠ informovala o zmenách rozpočtu školy k 25.6.2019,  

ktoré sa týkali len prostriedkov zo štátneho rozpočtu, presun z iných prevádzkových položiek na cestovné 

náhrady a výdavky na réžiu na stravovanie pre deti MŠ z dotácie z ÚPSVaR. K 24.7.2019 predložila škola 

zmeny rozpočtu, ktoré vyplývali hlavne z toho, že v dohodovacom konaní štát dofinancoval školu sumou 

13000,- €. Pôvodne sa žiadalo 30 704,- €, naša škola sa určite pokúsi získať ďalšie prostriedky aj v ďalšom 

kole dohodovacieho konania. Čiastka 13000,-€ bola v rozpočte školy rozdelená na jednotlivé rozpočtové 

položky na úhradu miezd a odvodov poistného. Vo výdajnej školskej jedálni sa z dôvodu nového 

dodávateľa stravy pre žiakov a zamestnancov školy ušetria finančné prostriedky, preto by škola chcela 

zakúpiť ešte ďalšie gastronádoby potrebné pri prevoze stravy.  

Poslanci obdržali aj zmeny rozpočtu obce, ktoré sa týkali prijatých transferov, dotácií a daru. 

V príjmovej časti obec navýšila rozpočet na prenesené kompetencie pre ZŠ od štátu z dôvodu už 

spomenutého dofinancovania vo výške 13000,- €. Získali sme dotáciu z Fondu na podporu umenia na kroje 

pre folklórnu skupinu Lehotienka vo výške 2000,- €. Žiadalo sa oveľa viac, ale za túto sumu by sa dal ušiť 

aspoň základ kroja – pánske súkenné nohavice a košeľa, ženský kroj lajblík, sukňa, blúzka/rukávce, zástera. 

Obuv a pravdepodobne aj čepce, príp. klobúky by sa riešili v ďalšom období. Z Úradu vlády SR obec 

získala dotáciu na športovú výbavu do posilňovne, pre žiakov ZŠ a pre futbalistov z TJ Partizán vo výške 

3000,- €. Starosta obce doplnil, že do posilňovne sa ide kupovať kladkový systém, rôzne činky od tých 
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ľahších až po olympijskú, sklopná šikmá lavička, gymnastické lopty aj so stojanom, pre žiakov ZŠ sa kúpia 

hokejky a lopty na rôzne športy a pre TJ Partizán mužské dresy a lopty. Ing. Mániková ďalej pokračovala, 

že v rozpočte sme mali vyčlenenú sumu 3000,- € z prostriedkov obce, avšak stačí použiť len časť na 

dofinancovanie cca 1000,- €. Zvyšok môže byť použitý na dofinancovanie ostatných úspešných projektov. 

Takisto sme získali dotáciu 7 125,- € z Úradu podpredsedu pre informatizáciu na WIFI do obce. Starosta 

obce pripomenul poslancom, že v predošlom období bolo schválené obecným zastupiteľstvom spracovanie 

žiadosti o dotáciu firmou. Realizovať sa bude len 5 pripojovacích bodov v obci, aj keď sa mohlo žiadať až 

na 10, ale obec zase musí garantovať istý čas, že v danej lokalite zabezpečí internetové pripojenie. Do 

projektu sme sa zapojili najmä preto, aby sa dal v určitých lokalitách v obci zrealizovať kamerový systém. 

Takisto navrhnuté mohli byť pripojenia len na obecných budovách, príp. obecných stĺpoch. Schválené body 

boli na Dome smútku, futbalovom ihrisku, obecná budova u Garajov (bývalé zdravotné stredisko), 

multifunkčné ihrisko, starý obecný úrad – posilňovňa. Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala ešte 

o poslednom získanom dare obce. Spracovala projekt pre Nadáciu Poštovej banky na krúžok mladých 

gajdošov, kde sa podarilo získať 1400,- €. Mohlo sa získať ešte ďalších 1000,- €, ale to bolo podmienené 

hlasovaním obyvateľov, v ktorom sme získali veľmi málo bodov. Za získaný dar sa zakúpia dvoje nové 

gajdy a uhradí sa odmena externému učiteľovi p. Garajovi.  

Poslanec p. Peter Víglaský sa informoval, či je možné z dotácie na športovú výbavu riešiť aj opravu 

traktorovej kosačky. Starosta obce aj účtovníčka obce odpovedali, že dotácia je účelovo určená, v projekte 

sa musel napísať konkrétny tovar, ktorý sa bude zakupovať a pre koho bude slúžiť a takisto sa muselo 

zrealizovať výberové konanie na dodávateľa. Takže z dotácie to nie je možné uhradiť. O tom, že je kosačka 

pokazená, starosta doteraz nevedel, je potrebné prísť za ním a vyhľadá sa firma, ktorá by ju opravila. 

 

U z n e s e n i e   č. 27/2019 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

1. zmeny rozpočtu obce  

Funkčná klasifikácia 
Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     +  26 525,- SPOLU 

  312012 111 + 13 000,- 
Prenesené kompetencie – 
dofinancovanie pre ZŠ 

  312001 111 + 2 000,- 
Dotácia z Fondu na podporu umenia – 
kroje pre FSk Lehotienka 

  312001 111 + 3 000,- 

Dotácia z Úradu vlády SR na športovú 
výbavu (do posilňovne, pre žiakov v ZŠ, 
pre futbalistov) 

  312001 111 + 7 125,- 
Dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR 
pre informatizáciu na WIFI do obce 

  311 72a  + 1 400,- 
Dar od Nadácie Poštovej banky na 
krúžok mladých gajdošov 

VÝDAVKY:      + 13 525,- SPOLU 

06.2.0 - rozvoj obce 630 111  + 7 125,- Wifi pre obec – z dotácie 

 630 41  + 375,- Wifi pre obec – z obce 

08.1.0 - športové služby 
633004, 
633006 111  + 3000,- 

Športová výbava do posilňovne, dresy 
pre futbalistov, lopty a hokejky do ZŠ 
z dotácie (spolufinancovanie 1008,- € už 
je v rozpočte obce) 

 633004 41  - 1 600,- Prístroje, zariadenia na šport – z obce 

08.2.0 - kultúrne služby     

Gajdošský krúžok 

633006 72a  + 150,- Kroje – z daru 

633004 72a  + 1 000,- Gajdy – z daru 

633004 41  + 300,- Gajdy – z obce 

630, 620 72a + 250,- Náklady na lektora 

Kroje pre Lehotienku 
  

633006 111  + 2 000,- Kroje pre FSk Lehotienka – z dotácie 

633006 41  + 925,- Kroje pre FSk Lehotienka – z obce 
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2. zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

  
Funkč.    
klasifik Ekonom.klasifik. Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:             

VÝDAVKY:   610     Tarifné platy   

ZŠ 09.1.2.1 611 111 
3 800,00 

€ Tarifné platy, základné platy   

primárne   620     Poistné a príspevky do poisťovní   

vzdelávanie 09.1.2.1 621 111 180,00 € Poistné do VŠZP   

  09.1.2.1 623 111 240,00 € Poistné ostatné ZP   

  09.1.2.1 625001 111 50,00 € Poistné do SP - nemocenské   

  09.1.2.1 625002 111 530,00 € Poistné do SP - starobné   

  09.1.2.1 625003 111 30,00 € Poistné do SP - úrazové   

  09.1.2.1 625004 111 110,00 € Poistné do SP - invalidné   

  09.1.2.1 625005 111 38,00 € Poistné do SP - v nezamestnanosti   

  09.1.2.1 625007 111 180,00 € Poistné do SP - rezer. fond   

  09.1.2.1 627 111 42,00 € Príspevky do DDP   

    630     Tovary a služby    

  09.1.2.1 631001 111 100,00 € Tovary   služby -  cestovné   

  09.1.2.1 633001 111 50,00 € Tovary   služby - interierové vybavenie   

  09.1.2.1 632001 111 -150,00 € Tovary a služby - energie   

            

ZŠ   610     Tarifné platy   

sekundárne 09.2.1.1 611 111 
5 400,00 

€ Tarifné platy, základné platy   

vzdelávanie 09.2.1.1 612002 111 350,00 € Ostatné príplatky   

    620     Poistné a príspevky do poisťovní   

  09.2.1.1 621 111 200,00 € Poistné do VŠP   

  09.2.1.1 623 111 375,00 € Poistno ostatné ZP   

  09.2.1.1 625001 111 81,00 € Poistné do SP - nemocenské   

  09.2.1.1 625002 111 800,00 € Poistné do SP - starobné   

  09.2.1.1 625003 111 46,00 € Poistné do SP - úrazové   

  09.2.1.1. 625004 111 170,00 € Poistné do SP - invalidné   

  09.2.1.1 625005 111 58,00 € Poistné do SP - v nezamestnanosti   

  09.2.1.1 625007 111 270,00 € Poistné do SP - do rezer. Fondu   

  09.2.1.1 627 111 50,00 € Príspevky do DDP   

    630     Tovary   služby   

  09.2.1.1 633001 111 100,00 € Tovary   služby -  interierové vybavenie   

  09.2.1.1 632001 111 -100,00 € Tovary a služby - energie   

              

VŠJ   630     Tovary a služby   

predprimár. 09.6.0.1 633006 41 155,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál   

služby 09.6.0.1 637014 41 -255,00 € Tovary a služby-  stravovanie réžia    

  09.6.0.1 637004 41 100,00 € Tovary a služby - všeobecné služby   

VŠJ   630     Tovary a služby   

primárne 09.6.0.2 633006 41 310,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál   

služby 09.6.0.2 637014 41 -410,00 € Tovary a služby-  stravovanie réžia    

  09.6.0.2 637004 41 100,00 € Tovary a služby-  všeobecné služby    

VŠJ   630     Tovary a služby   

sekundárne 09.6.0.3 633006 41 310,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál   

služby 09.6.0.3 637014 41 -410,00 € Tovary a služby-  stravovanie réžia   

  09.6.0.3 637004 41 100,00 € Tovary a služby- všeobecné služby   

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                      

           ___________________ 

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

 starosta obce 
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5. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2018 

 

Poslanci s pozvánkou obdržali text na zápis do kroniky obce za rok 2018. Výhrady k nemu nemali, 

navrhnuté boli niektoré úpravy, s ktorými všetci súhlasili. Poslankyňa p. Marta Šmondrková chcela doplniť 

do textu, že výrazne sa zlepšila dodávka vody vďaka rekonštrukcii dvoch hlavných trás vodovodu v obci. 

Hlavná kontrolórka obce navrhla doplniť, že sa postavilo multifunkčné ihrisko, opraviť text z „vybudovali 

sa cesty“ na „zrekonštruovali sa cesty“, doplniť vysporiadavanie pozemkov pod cestami... . Poslanci 

s upraveným textom jednohlasne súhlasili. 

U z n e s e n i e   č. 28/2019  
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e 

zápis do kroniky obce za rok 2018 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                 

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

6. Návrh na schválenie VZN č. 3/2019 Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky vo výdajnej školskej jedálni 

Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov s dôvodom úpravy VZN o poplatkoch za stravu 

vo výdajnej školskej jedálni. Od 1.9.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenilo 

finančné pásma na nákup potravín pre jednotlivé skupiny stravníkov (MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň). Následne 

nám dodávateľ stravy DOMINIK n.o. priniesol návrh nových cien. Nakoľko chceli ceny zvýšiť, 

upovedomili sme ich, že musíme osloviť aj ďalších dodávateľov. Úspešným vo výberovom konaní bol 

dodávateľ Robert Brodziansky, ktorý má v prenájme reštauráciu Zlatý Bažant v Novej Bani. Svoju ponuku 

však stiahol, pretože nebol schopný technicky splniť všetky potrebné hygienické normy (reštauračná strava 

a strava pre žiakov sa nemôžu variť spolu, ale v samostatných nádobách). Aby obec mala ponuky od 3 

dodávateľov, oslovená bola potom Stredná odborná škola Nová Baňa, ktorá predložila najnižšiu cenovú 

ponuku. Ceny potravín majú v 2. finančnom pásme, režijné náklady vrátane dovozu sú 0,20 €/jedlo. Doteraz 

obec platila réžiu 1,75 €/jedlo, preto 0,10€/na jedlo platili režijné náklady aj rodičia stravujúcich sa detí. 

Takto bol spracovaný aj návrh dodatku k VZN. K návrhu VZN bola zadaná pripomienka, že pre obec pri 

novom dodávateľovi stravy budú nižšie náklady na réžiu, preto bol daný návrh, aby sa nenavyšovala réžia 

0,10 € pre rodičov. Nie všetci budú mať dotáciu na obed zo štátu, nárok na dotáciu 1,20€ majú len 

predškoláci, žiaci 1. a 2. stupňa. Menší škôlkári nárok na dotáciu zo zákona nemajú. V zmysle zákona je 

dané, že rodičia si musia platiť výdavky na nákup potravín. O réžii rozhoduje obec. Poslanci pripomienku 

vzali na vedomie a rozhodli sa platby za obedy upraviť nasledovne: 
Bežné 

stravovanie 

Desiata 

v €/ks 

Obed 

v €/ks 

Olovrant 

v €/ks 

Príspevok 

na režijné 

náklady 

Spo

lu v 

€ 

Dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa/žiaka 

Úhrada 

režijných 

nákladov 

obcou 

Úhrada 

zákonnéh

o zástupcu  

  

MŠ  0,36 0,85 0,24 0,20 1,65 0,- 0,20 1,45 

(stravník od 2 do 5 rokov) 

MŠ 0,36 0,85 0,24 0,20 1,65 1,20 0,20 0,25 
stravník predškolská dochádzka, hmotná núdza, životné minimum 

ZŠ   1,15  0,20 1,35 1,20 0,15 0,00 

(stravník od 6 do 11 rokov) 

ZŠ   1,23  0,20 1,43 1,20 0,20 0,03 

(stravník od 11 do 15 rokov) 

Zamestnanci 

školy  

 1,33  1,57 2,90  1,57  

(dodávateľ SOŠ N. Baňa) 

Zamestnanci 

školy  

 1,33  2,65 3,84  2,65  

(Lachký N. Baňa) 
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U z n e s e n i e   č. 29/2019  
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 

 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, 

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo ýdajnej 

školskej jedálni. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)               

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

7. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou Ekoplán, s.r.o., Bratislava na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Veľká Lehota“ 

Starosta obce Jozef Mihál oboznámil poslancov, že spravil výberové konanie na spracovanie územného 

plánu pre našu obec. Požiadal 3 dodávateľov o cenové ponuky, najlacnejšia bola firma Ekoplán, s.r.o. 

s cenou 22 200,- €.  Tento rok sa stihne pripraviť len základná časť územného plánu (charakteristika obce, 

popis existujúceho stavu, existujúce siete, infraštruktúra a pod.). Keď sa spracuje prípravná časť, môže obec 

požiadať aj o dotáciu na spracovanie územného plánu. Tento rok sa bude hradiť len táto časť, čo predstavuje 

3 240,- €. Samotný územný plán sa začne spracovávať budúci rok. Starosta uviedol, že chce, aby sa do jeho 

prípravy zapojilo čo najviac obyvateľov, podnikateľov, firiem a ostatných organizácií pôsobiacich v obci. 

Pretože ich budúce plány a záujmy by mali byť premietnuté už aj do územného plánu. Poslanec p. Jaroslav 

Víglaský sa opýtal, či bude možné územný plán v budúcnosti aj meniť. Odpovedal mu starosta obce, aj 

účtovníčka obce, že zmeny územného plánu sa dajú robiť, avšak nie je to také jednoduché. Nestačí na to 

rozhodnutie obecného zastupiteľstva, musia byť o tom upovedomené opäť všetky inštitúcie, ktoré sú 

zapojené aj do schvaľovacieho procesu. Taktiež zmeny musia byť zakreslené do grafickej časti, čo určite 

nebude zadarmo a tieto náklady by znášal ten, kto by ich inicioval. Aj z toho dôvodu sú plánované budúci 

rok rôzne verejné besedy, ktorých sa môžu zúčastniť všetci občania. V územnom pláne bude uvedené, 

v ktorých častiach obce sa môže v budúcnosti stavať, a v ktorých sa stavať nebude. Bude to dlhší proces, 

avšak je potrebné si určiť pravidlá výstavby, najmä kvôli výstavbe rekreačných chát, ktoré v poslednom 

čase výrazne pribúdajú. Starosta doplnil, že v súčasnosti nemá prečo odmietnuť žiadosť o výstavbu, pokiaľ 

k pozemku vedie prístupová cesta. Poslanci zmluvu o dielo na spracovanie územného plánu schválili. 

 

U z n e s e n i e   č. 30/2019  
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o dielo s firmou Ekoplán, s.r.o., Bratislava na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán obce Veľká Lehota“ 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                 

           ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra na zhotovenie projektu 

„Wifi pre teba: obec Veľká Lehota“ 

Poslanci boli oboznámení už pri úpravách rozpočtu, že obec získala dotáciu na realizáciu WIFI na piatich  

prístupových bodoch v obci. Prebehlo verejné obstarávanie, zákazku získala firma Obecné siete, s.r.o., 
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Nitra. Za sumu 7 500,- € dodajú 5 bezdrôtových prístupových bodoch na verejných priestranstvách v rámci 

obce, o ktorých starosta hovoril už pri zmene rozpočtu. Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.  

 

U z n e s e n i e   č. 31/2019 
S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o dielo s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra na zhotovenie projektu „Wifi pre teba: obec 

Veľká Lehota“ 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                 
                ____________________________________ 

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

                                starosta obce 

 

9. Návrh na schválenie protokolu o odovzdaní pozemkov obci pod miestnymi komunikáciami od 

Slovenského pozemkového fondu 

Pracovníčka obce Ing. Vatalová oboznámila poslancov, že sa obci podarilo získať do vlastníctva od 

Slovenského pozemkového fondu opäť ďalšie miestne komunikácie. Poslanci na poslednom zasadnutí 

OZ potvrdili uznesením, že cesta na Inovci od p. Priatkovej k M. Vatalovi aj s otočňou na jej konci bola 

vždy miestnou komunikáciou a obec ju udržiava. Vďaka spolupráci s JUDr. Petrušovou a schválenému 

uzneseniu nie je potrebné pozemky od SPF kupovať, ale protokolom prejdú do vlastníctva obce.  

Od Slovenského pozemkového fondu chce odkúpiť pozemky aj p. Urban, ktorý už vlastní značnú 

časť pozemkov v časti obce Inovec. V takomto prípade SPF žiada o vyjadrenie aj obec. Do 

predmetného pozemku zasahuje aj prístupová cesta, preto obec dala do vyjadrenia, že má záujem o jej 

majetkoprávne vysporiadanie. Túto požiadavku bude potrebné prebrať s p. Urbanom, aby sa súbežne 

s jeho kúpou riešilo aj odčlenenie cesty a predaj obci. 
U z n e s e n i e   č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

uzavretie protokolu o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce podľa 

ustanovení §2d ods. 1, 2 a §14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

na základe ktorého Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava, IČO: 17335345, 

odovzdáva a Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00321061, preberá nehnuteľnosti v k.ú. Veľká 

Lehota:  

 v celosti 1/1 (v katastri nehnuteľností písané spoluvlastnícke podiely ½, ½), parc. č. C-KN 734/41 

vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1534 m2, 

 v celosti 1/1 parc. č. C-KN 734/42 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, 

 spoluvlastnícky podiel 1/6 z parc. č. C-KN 721/7 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o 

vzmere 13 m2, 

 spoluvlastnícky podiel ½ z parc. č. C-KN 721/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 78 m2. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                 

  ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na vysporiadanie časti miestnej komunikácie u Hudcov. 

Starosta obce Jozef Mihál ďalej informoval poslancov o tom, že v časti Hudcovci ostalo ešte odkúpiť 

niektoré spoluvlastnícke podiely po nebohých vlastníkoch. Muselo sa počkať, kým prebehnú dedičské 

konania, až následne môže obec odkúpiť podiel v pozemku pod cestou od žijúcich dedičov. 

K tomuto bodu ďalej starosta obce doplnil, že chce osloviť JUDr. Petrušovú o cenovú ponuku na 

vysporiadanie pozemkov aj pod cestou, ktorá vedie k Domu smútku, nakoľko zistil, že nie je celá vo 

vlastníctve obce. Ďalej sa poslanci pýtali, či sa plánuje pokračovať aj chodníkom od cesty u Hudcov 
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smerom na Lúčky a Víglaš. Predošlé zastupiteľstvo odsúhlasilo plán vysporadúvania pozemkov pod 

cestami, v ktorom bola aj cesta cez Lúčky na Víglaš a spoločné dvory na Víglaši. V súčasnosti sa 

zaoberáme pozemkami pri hlavnej ceste kvôli chodníku, u Garajov v spoločných dvoroch, ukončí sa cesta 

u Hudcov a riešila sa doteraz aj cesta na Inovci.  

U z n e s e n i e   č. 33/2019 
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 2036/5 

vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2: 

- podiel 1/3 od Stanislava Garaja, rod. Garaj, nar. 25.09.1957, bytom Žarnovica, Kľakovská 877/5, 

občan SR 

- podiel 1/6 od Michala Gábriša, rod. Gábriš, nar. 03.04.1952, bytom Nová Baňa, Štúrova 789/26, 

občan SR, 

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 Stanislava Garaja, rod. Garaj, nar. 25.09.1957, bytom Žarnovica, Kľakovská 877/5, 

občan SR, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                 

  ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

11. Návrh na schválenie darovacej zmluvy na pozemky C-KN 450/3 a 444/1 

Referentka obce Ing. Vatalová oboznámila poslancov s návrhom darovacej zmluvy. Ide o pozemky v časti 

Garajovci, spoločné dvory k rod. Štullerovej. Je tam viacero vlastníkov, ktorých obec oslovila a súhlasili 

s predajom pozemku v spoločnom dvore, aby sa tam mohla vytvoriť cesta. Súhlasili všetci vlastníci a jeden 

z vlastníkov p. Paukov ponúkol obci do daru svoje pozemky, ktoré má vo Veľkej Lehote. Ide o pozemok 

C-KN 444/1, ktorý bude obec od ostatných spoluvlastníkov odkupovať a neďaleko sa nachádzajúci 

pozemok C-KN 450/3. Na cestu v spoločnom dvore u Garajov sa dal spracovať geometrický plán, ktorým 

sa parcela C-KN 444/1 rozdelila na C-KN 444/1, 444/19, 444/20, 444/21. Poslanci darovaciu zmluvu 

jednohlasne schválili. 

U z n e s e n i e   č. 34/2019 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje 
Uzavretie darovacej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00321061, 

nadobudne bezodplatne:  

a) spoluvlastnícky podiel 1/16 z nhenuteľností v k.ú. Veľká Lehota vedených na LV 2043 

- C-KN 444/1 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 811 m2 

- C-KN 444/19 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 

- C-KN 444/20 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2 

- C-KN 444/21 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2 

b) spoluvlastnícky podiel ½ z nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehota vedenej na LV 2510, z parc. č. C-KN 

450/3 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2 

od podielového spoluvlastníka Ladislava Paukova, rod. Paukov, nar. 20.06.1952, bytom Jedľové 
Kostoľany 249, 951 96  Jedľové Kostoľany. 
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Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                 

  ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

12. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe chaty v časti obce Inovec na parcele E-KN 794 

 
Starosta obce Jozef Mihál uviedol, že p. Cicko, ktorý sa aj zúčastnil zasadnutia OZ, požiadal obec 

o stanovisko k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty. Chatu si chce postaviť v Lomoch na Inovci. Tou 

oblasťou ide vodovodné potrubie z hlavného pitného zdroja, preto starosta nechcel, aby sa v tejto lokalite 

rozšírila výstavba chát. P. Cicko sa však dohodol so Slovenským pozemkovým fondom, že mu poskytnú 

právo prechodu cez ich pozemok, čím by si zabezpečil prístupovú cestu k svojej chate. Opäť pripomenul 

poslancom, že je v jeho právomoci rozhodovať o výstavbe v obci, avšak v extraviláne tak ako to bolo 

doteraz zvykom, bude rešpektovať ich názor. Ak by s výstavbou chaty súhlasili, bolo by to za obvyklých 

podmienok – neudržiavanie miestnej komunikácie, povinnosť mať vlastný zdroj vody (vybudovať studňu) 

a neodvážanie kom. odpadu od chaty. K výstavbe sa vyjadrila poslankyňa p. Rozália Garajová, ktorá 

povedala, že jeho rodina je pôvodom z Lehoty, tak keď povoľujeme chaty cudzím, nemá námietky voči 

povoleniu pre p. Cicka. Vzhľadom na to, že sa pripravuje všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za 

miestny rozvoj, stavebné povolenie sa p. Cickovi vydá až po novom roku. Dovtedy má časť na spracovanie 

projektovej dokumentácie a získanie potrebných vyjadrení k projektu. S výstavbou chaty všetci poslanci 

napokon súhlasili.  

U z n e s e n i e   č. 35/2019 
Obecné zastupiteľstvo  

S ú h l a s í 

 
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele E-KN 794 v časti obce Inovec za podmienok pre 

staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej komunikácie a vyvŕtania 

studne ako zdroja pitnej vody. 

Stanovisko obecného zastupiteľstva nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 

Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch)                 

  ___________________ 

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

                                starosta obce 

 

13. Rôzne - informácia o prijatých dotáciách a daroch pre Obec Veľká Lehota 
O dotáciách a daroch, ktoré obec získala, boli poslanci aj prítomní informovaní pri zmenách rozpočtu 

obce. Obec už rok čaká na vyjadrenie, či bola v žiadosti o dotáciu na kúpu traktora a kompostovisko 

úspešná, alebo nie. Neustále sú predlžované termíny na vyhlásenie výsledkov, v súčasnosti už nebol 

daný ani žiadny časový úsek, dokedy majú žiadatelia čakať na vyjadrenie. 

 

- informácia o počte prijatých žiakov a detí do ZŠ s MŠ Veľká Lehota v školskom roku 2019/2020  

Základná škola s materskou školou informovala obec, že v školskom roku 2019/2020 bude mať 66 

žiakov, z nich 3 žiaci plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Do 1. ročníka sú prihlásení a zapísaní 

4 žiaci, na náboženskú výchovu 61 žiakov a etickú výchovu 2 žiaci.  

 

- informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach v obci 

Starosta obce Jozef Mihál poďakoval všetkým poslancom, ktorí mohli pomôcť počas organizovania 

detského folklórneho festivalu. Všetko prebehlo v poriadku až na nekvalitné ozvučenie. Ozvučenie 

zabezpečuje Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia. P. riaditeľka 

Žňavová z POS ZH pozvala starostu obce a Ing. Mánikovú do Klenovca na podobné podujatie. Klenovec 

je obec s 3000 obyvateľmi a každoročne organizuje trojdňovú Klenovskú rontouku. S organizáciou im 
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pomáha viacero dobrovoľníkov – študentov, žiadajú vždy o oveľa vyšší grant, ozvučenie zabezpečujú 

prostredníctvom Rádia Regina, odkiaľ majú aj niekoľkých komentátorov. Takisto sa zameriavajú na 

viacero sprievodných podujatí.  Niektorými vecami by sme sa mohli inšpirovať aj my, s Pohronským 

osvetovým strediskom by sme mali už toto leto riešiť festival na budúci rok. Poslanci voči rozšíreniu 

festivalu nemali výhrady, pokiaľ budú zabezpečené osoby, ktoré s organizáciou vypomôžu a obci to 

výrazne nezvýši výdavky festival, nakoľko každý rok sa dávajú prostriedky aj do údržby a opravy 

amfiteátra. 

Ďalej sa obec zastúpila Stretnutia Lehôt a Lhot v Lhotě pod Horami patriacej do obce Temelín. Na 

Slovensku sme si pozreli Molyhu M. Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, obec Hlboké, 

ubytovaní sme boli v Českých Budějoviciach. V piatok bol program plavba loďou po Vltave do Hluboké 

nad Vltavou, kde sme si pozreli zámok a potom bol voľný program v Českom Krumlove. Samotné 

stretnutie lehôt sa konalo v časti obce Temelín – Lhota pod Horami. Organizoval to tím približne 16-tich 

ľudí. Program bol slabší, ale vďaka heligónke Vladka Jenisa sme sa veľmi dobre zabavili. Bol aj tradičný 

snem, na ktorom sa dohodlo aj ďalšie poradie – v r. 2020 organizuje stretnutie Mníchova Lehota pri 

Trenčíne, v r. 2021 Nová Lhota v ČR, 2021 Lehota pri Nitre, 2022 opäť bude v Čechách a 2023 ak bude 

o to stále záujem, by malo byť stretnutie Lehôt po štvrtýkrát v našej obci. Zatiaľ sú obce, ktoré to majú 

záujem organizovať, zapísané až do r. 2025. Tento rok bolo viacero aj slovenských obcí, aj také, ktoré 

doteraz na stretnutie lehôt nechodili. 

 

14. Diskusia 

V diskusii sa starosta obce vyjadril k plánovanej výstavbe chodníka vedľa hlavnej cesty. Obec zaslala 

každému vlastníkovi list aj s mapkou, v ktorých bola vysvetlená situácia, prečo chceme časť pozemku 

odkúpiť ako aj skutočné zakreslenie toku rieky Žitava cez súkromné pozemky. Pozemok má slúžiť na 

plánovanú výstavbu chodníka, pozemky vlastníci aj tak nevyužívajú a ani ich nemôžu využívať, pretože 

práve cez ne tečie rieka Žitava a ľavý kraj susedí priamo s hlavnou cestou. Požiadali sme vlastníkov 

pozemkov o zaslanie návratky, v ktorej majú potvrdiť, či súhlasia s odpredajom pozemku obci za 1,85 €/m2 

alebo nie. Vrátila sa nám už väčšina návratiek, zatiaľ jedna vlastníčka žijúca mimo obce požadovala cenu 

10,- €/m2. Čo sa týka čistenia potoka, bolo v obci aj stretnutie, avšak odvtedy sa nič nové neudialo. 

Poslanec p. Peter Víglaský pripomenul opäť pokazenú traktorovú kosačku, ktorú využívala TJ Partizán 

na kosenie ihriska. 

Zároveň p. Víglaský informoval poslancov aj starostu, že pozemok na Štambrku má už vo svojom 

vlastníctve a naďalej má záujem postaviť tam dvojkríž. Informoval sa aj na stavebnom úrade v Novej Bani, 

že pokiaľ je tam stožiar, ktorý je od kríža vyšší, povolenie leteckého úradu by pravdepodobne nebolo 

potrebné. Ing. Mániková k tomu dodala, že k tejto žiadosti sa vyjadrovalo už predošlé obecné zastupiteľstvo 

a s výstavbou kríža nesúhlasilo. Poslanec p. Víglaský požiadal poslancov, aby ešte pouvažovali, pretože si 

žiadosť o výstavbu chce podať. 

 
15. Návrh na uznesenie a záver. 

Po skončení diskusie pán starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 26-35/2019, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:15 hod.  

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

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

Marta Šmondrková       ........................          Jozef Mihál 

        starosta obce 

 

 

Jaroslav Víglaský         ......................... 

 


