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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.09.2019 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Rozália Garajová, František Čík 
Zapisovateľka: Ing. Mária Benčová 
Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková, zamestnankyne obce Ing. Anna Vatalová a Ing. 
Katarína Mániková a 4 obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva. 
3. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24.07.2019. 
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2019. 
5. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
6. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na obecnom úrade.   
7. Návrh na schválenie inventarizačných komisií. 
8. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní služieb s firmou PROGRANT, s.r.o, Bratislava na 

externý manažment v rámci projektu „ WIFI pre Teba“. 
9. Návrh na schválenie zmluvy o užívaní káblovej siete na elektronické komunikačné služby  s firmou 

OBECNÉ SIETE, s.r.o., Nitra 
10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku pod MK u Garajov. 
11. Návrh na schválenie dohody o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod MK na Inovci 
12. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele CKN 

725/2. 
13. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti obce Inovec na parcele CKN 

824/44. 
14. Rôzne 

- príprava rozpočtu na roky 2020 – 2022, 
- informácia o poruche čerpadla v ZŠ s MŠ Veľká Lehota, 
- návrh na umiestnenie stánku na predaj pečiva, 
- informácia o príprave uličného systému v obci. 

    15. Diskusia. 
    16. 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. 

Máriu Benčovú a za overovateľov zápisnice p. Rozáliu Garajovú a p. Františka Číka. 
 

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. 36/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote 26.09.2019 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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3. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24.07.2019 

 
Starosta obce prečítal kontrolu plnenia uznesení zo dňa 24.07.2019: 
U z n e s e n i e  č.  26/2019 – splnené – schválený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
U z n e s e n i e  č. 27/2019 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
U z n e s e n i e  č. 28/2019 – splnené – schválený zápis do kroniky obce za rok 2018. 
U z n e s e n i e  č. 29/2019 – splnené – schválené 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. 
U z n e s e n i e  č. 30/2019 – splnené –  schválená zmluva o dielo s firmou Ekoplán, s.r.o., Bratislava na 
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Veľká Lehota“. 
U z n e s e n i e  č. 31/2019 – splnené –  schválená zmluva o dielo s firmou Obecné siete, s.r.o., Nitra na 
zhotovenie projektu „ Wifi pre teba: obec Veľká Lehota“.  
U z n e s e n i e  č. 32/2019 – splnené –  schválený protokol o odovzdaní pozemkov pod miestnou 
komunikáciou z majetku SR do vlastníctva obce.  
U z n e s e n i e  č. 33/2019 – splnené –  schválená kúpna zmluva na pozemok pod miestnou 
komunikáciou u Hudcov. 
U z n e s e n i e  č. 34/2019 – splnené –  schválená darovacia zmluva na všetky pozemky vo vlastníctve 
Ladislava Paukova v k.ú. Veľká Lehota.  
U z n e s e n i e  č. 35/2019 – splnené –  súhlas s plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele E-
KN 794 v časti obce Inovec.  
 

4. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2019 
 

Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ dostali poslanci k nahliadnutiu vopred s materiálmi 
a pozvánkou na Obecné zastupiteľstvo. Nakoľko nemali k nej žiadne pripomienky, jednohlasne ju vzali 
na vedomie. 
 

   U z n e s e n i e   č. 37/2019  
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2019  
2. Správu o čerpaní rozpočtu Základnej školy s materskou školou k 30.6.2019 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 

5. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  
 

Účtovníčka obce p. Ing. Mániková informovala poslancov, že príjmy obce sa navrhujú zvýšiť 
predovšetkým na položke podielové dane a správne poplatky za stavebnú správu. Ďalej zo štátu navýšili 
škole dotáciu na stravu pre deti na obedy, na asistenta učiteľa a učebnice. Dotáciu na stravu obec eviduje 
vo svojich príjmoch, vo výdavkoch ju má škola. Takisto sú na obec preposielané rodinné prídavky rodiny 
z obce, obec tieto prostriedky musí evidovať a spravovať tak, aby boli použité pre deti (oblečenie pre deti, 
nákup potravín, školské pomôcky, dobitie karty na autobus....).  

Výdavky sa navrhujú navýšiť najmä na nasledovných položkách: firma Progrant, ktorá spracovávala 
žiadosť o príspevok na WiFi pre obec, ponúkla obci externý manažment tohto projektu, teda spracovanie 
žiadosti o platbu a kompletné vyúčtovanie nenávratného finančného príspevku Wifi pre Teba. Obec už 
zakúpila garáž v blízkosti spoločensko-kultúrneho centra od p. Garaja. Aby sa do nej mohlo uložiť 
zariadenie a náradie, kvôli bezpečnosti by chcel starosta do budovy dať namontovať kamerový systém. 
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Súbežne s ním by sa už potiahla aj elektrika, všetko by bolo napojené zo spoloč.-kultúrneho centra. Zakúpia 
sa ešte rúry na Inovec, opravovala sa cesta u Garajov, kde bol prevalený asfalt. Zistilo sa však, že príčinou 
bola zlomená rúra. Takisto sa opravilo odvodnenie cesty u Jenisov. Obec zakúpila materiál a rod. 
Ďurčeková a Jenisová si práce zrealizovala sama. Tu v rozpočte dôjde len k presunu medzi podpoložkami. 
Starosta obce by chcel zakúpiť pre obec uhlovú brúsku. V zimných mesiacoch by mohli zamestnanci obce, 
prípadne aj nezamestnaní odrábajúci si dávky v hmotnej núdzi, začať s drobnými likvidačnými prácami 
v bývalom zdravotnom stredisku, napríklad odpíliť staré rúry z kúrenia, vody a pod. O to menej obec bude 
musieť zaplatiť zase firme. Dávala sa opravovať bubnová kosačka, pretože pri kosení sa v tráve narazilo na 
cudzí predmet, oprava stála 250,- €. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa schvaľovala 
v príjmoch dotácia na projekt WiFi pre Teba a takisto výdavky boli narozpočtované z tejto dotácie. Po 
podrobnom preštudovaní zmluvy je systém získania príspevku taký, že obec najprv musí projekt 
zrealizovať z vlastných prostriedkov, zo strany štátu prebehne kontrola a následne obec požiada o platbu. 
Až potom štát refunduje obci finančné prostriedky. Na základe uvedeného je pravdepodobné, že štát obci 
príspevok refunduje až na budúci rok. Preto sa rozpočet upravil tak, aby mohla projekt obec zrealizovať 
najprv z vlastných prostriedkov. Čo sa týka ďalšieho projektu, cez ktorý sme žiadali vybudovanie 
kompostoviska a zakúpenie traktora, dostali sme po vyše roku a pol zápornú odpoveď. Podali sme síce 
odvolanie, ale aj pri ňom majú na odpoveď 60 pracovných dní, čo vychádza približne do polovice 
novembra. Starosta obce vysvetlil poslancom, že ako dôvod neschválenia uviedli to, že obec uzavrela na 
nákup traktora s dodávateľom zmluvu. Traktor sme však museli obstarávať cez elektronické trhovisko, 
výsledkom čoho je zmluva, ktorú systém vygeneruje automaticky. Pri zadávaní zákazky bolo zaškrtnuté, 
že sa jedná o zákazku z eurofondov a takisto predmet plnenia bol od mája do októbra 2019. Nedáva veľkú 
nádej tomu, že sa rozhodnutie zmení, preto by chcel osloviť firmu, ktorá bola pri verejnom obstarávaní 
najlacnejšia, či by nám traktor predala za vysúťaženú cenu aj po roku a pol. Financovali by sme ho teda 
z vlastných prostriedkov. Jedná sa o traktor s vlečkou a čelným nakladačom. Zároveň by sa k traktoru 
dokúpili aj reťaze, poistenie a základné príslušenstvo. Poslankyňa p. Rozália Garajová sa pýtala, či je 
traktor v obci potrebný a či už má starosta zamestnanca, ktorý bude s traktorom pracovať. Starosta obce 
odpovedal, že najskôr by sa zakúpil traktor, a potom bude riešiť zamestnanca. Nikto sa mu nechce vyjadriť 
na isto, pokiaľ sa nejedná už o definitívnu vec. Vie, že nie je jednoduché zohnať spoľahlivého zamestnanca, 
avšak p. Vladimír Garaj dosiahne v máji budúceho roku dôchodkový vek, čím by zostal zamestnancom 
obce už len p. Hajdu a ten by sám nestíhal zabezpečiť kosenie v celej obci, starostlivosť o odpady 
a množstvo ďalších prác. Poslanci sa pýtali starostu na typ traktora a kde ho plánuje umiestniť. Vysúťažený 
bol Zetor Proxima 80 a traktor by bol umiestnený v bývalej telocvični. Tam je aj štrk na posyp a stiahol sa 
dnu aj veľkokapacitný kontajner. Starosta p. Mihál doplnil, že traktor by bol využívaný pri zbere 
elektroodpadu od domácností, ako aj pri zimnej údržbe. Sú obdobia, kedy jeden traktor nestíha, prípadne 
keď sa pokazí, tak máme problém narýchlo zohnať náhradu. Poslanec p. Peter Víglaský dodal, že na Malej 
Lehote odhŕňa 5 traktorov, mohla by aj naša obec zazmluvniť viacerých na zimnú údržbu. Náklady na 
zimnú údržbu by sa výrazne navýšili. A ak bude mať obec vlastný traktor, bude nápomocný aj ten.  

Na úseku stavebnej správy sa navrhuje navýšiť poštovné. Je veľa stavebných konaní, preto sa obci 
zvýšili nielen príjmy, ale aj výdaje na poštovné. Okrem toho sme začali so spracovávaním územného plánu, 
rozoslali sa už prvé zásielky, do spracovania je zapojených vyše 60 organizácií, ktoré musíme informovať 
prostredníctvom doporučených zásielok. Navrhujú sa navýšiť výdavky na nedokončenú telocvičňu. 
Starosta plánuje opravu žľabov na budove, pričom voda by sa mohla zachytiť do veľkej nádrže. Táto voda 
by mohla byť potom použitá na polievanie multifunkčného ihriska pri jeho zaľadňovaní. Každoročne sa 
musí bagrom dávať prehlbovať jama, aby mali odkiaľ čerpať vodu. Na to by slúžila potom nádrž 
s dažďovou vodou zo strechy budovy nedokončenej telocvične. Ďalej sa dala opraviť traktorová kosačka, 
ktorú využíva TJ Partizán na kosenie futbalového ihriska a jeho okolia. Oprava bola zrealizovaná 
v Liptovskom Mikuláši a stála 577,- €. Firma zhodnotila, že sú to bežné poruchy spôsobené dlhodobým 
používaním. Ďalej sa do spoločensko – kultúrneho centra zakúpila sklenená vitrína na zákusky, ktorú ocenia 
obyvatelia pri oslavách alebo svadbách. Taktiež sa dokupovala rýchlovarná konvica a riad, aby sme ho mali 
k dispozícii aj pre oslavy s počtom okolo 100 osôb. V októbri sa uskutoční posedenie s jubilantmi 
a seniormi z obce, uvítanie detí do života, na Mikuláša je pre deti objednané divadlo. Preto sa navrhujú 
navýšiť výdavky aj na tieto podujatia, ide však len o presun medzi podpoložkami v rámci sekcie kultúry.  

Okrem položky na nákup traktora ďalšie otázky zo strany poslancov neboli a zmeny rozpočtu obce 
a školy väčšinovo schválili. 
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U z n e s e n i e   č. 38/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce  
Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     29 257,60  SPOLU 
  111003 41  + 17875,- Podielové dane 
  221004 41  + 400,- Správne poplatky - stavebná správa 
  292027 41  + 30,- Iné príjmy - za rozbitý riad 
  233001 43  + 297,- Z predaja pozemku 
  312001 111 6411,6 Dotácia zo ŠR na stravu do ZŠ s MŠ 
  312001 111  + 292,- Osobitný príjemca - z ÚPSVaR 
  312012 111  + 3 952,- Dotácia na asistenta učiteľa a na učebnice 
          

VÝDAVKY:     19 152,60  SPOLU 
01.1.1 - výdavky 
obce      + 3 242,-   

  637004 41  + 990,- 
Spracovanie žiadosti o platbu a vyúčtovanie NFP 
Wifi pre Teba 

  637014 41  + 850,- Stravovanie zamestnancov - stravné lístky 
  637001 41  + 400,- Školenia, kurzy, semináre (kurič, sem.školstvo...) 

  637004 41  + 300,- 
Všeob.služby - obec - čistenie komína, 
elektron.pečať, konfig.routera 

  637003 41  - 300,- Propagácia, reklama... 

  637015 41  + 102,- 
Poistenie majetku obce (právna zodpovednosť 
PO) 

  
717003, 
718003 41  + 900,- 

Rozšírenie kam.systému a el. siete do 
novozakúpenej garáže 

          

04.5.1 - cestná 
doprava      + 60,-   

  633006 41  + 1 750,- 
Materiál na opravu a odvodnenie ciest - u 
Jenisov, Garajov, rúry na Inovec 

  635006 41  - 1 750,- Oprava, údržba ciest 
  636002 41  + 60,- Požičanie zbíjačky a dusadla na MK u Garajov 
          
06.2.0 - rozvoj obce      + 67 325,-   
  633004 41  + 200,- Uhlová brúska 
  634003 41  + 500,- Poistenie traktora s prívesom 
  635004 41  + 250,- Oprava kosačky 

  632004 41  + 7 125,- 
Wifi pre obec - štát bude náklady refundovať, 
možno až v r. 2020 

  714004 41  + 59 500,- Traktor, príves, reťaze 
          

06.6.0 - bývanie a 
obč.vybavenos ť       - 64 010,-   

  632003 41  + 400,- Poštovné stavebný úrad a územný plán 

  717002 41  - 64 410,- Rekonštrukcia býv. ZS na bytový dom 
          

08.1.0 - rekreač. a 
športové služby      + 4712,-   
  717001 41  + 4008,- Telocvičňa 
  633006 41  + 127,- Náhr. diely do traktor.kosačky 
  635004 41  + 577,- Oprava traktorovej kosačky 
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08.2.0 - kultúrne 
služby      + 1 120,-   

  633004 41  + 670,- 
Sklenená vitrína do MSKC, rýchlovarná konvica, 
riad do MSKC 

  633016 41  + 1400,- 
Reprezentačné - stret.Lehôt, jubilanti, uvít. detí, 
Mikuláš 

  637036 41  + 450,- 
Reprezentačné - dodanie stravy na jubilantov a 
uvít.detí 

  637002 41  - 1400,- Konkurzy, súťaže, honoráre - DFF 
          

10.7.0 - soc.pomoc 
obč. v hm.núdzi 637006 111  + 292,- Osobitný príjemca na rod.prídavky 
          

VÝDAVKY ZŠ s MŠ:     6 411,60  SPOLU 
09.6.0.1, 09.6.0.2, 
09.6.0.3 

633011             
637014 111  + 6 411,60 

Potraviny a réžia - strava v ZŠ s MŠ z dotácie zo 
ŠR 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
 

  
Funkč.    
klasifik Ekonom.klasifik.  Zdroj  Suma Text 

PRÍJMY:           
VÝDAVKY:           
ZŠ   610     Tarifné platy 
primárne 09.1.2.1 611 111 2 740,00€ Tarifné platy, základné platy, vrátane náhrad 
vzdelávanie           
    620     Poistné a príspevky do pois ťovní 
  09.1.2.1 621 111 274,00 € Poistné do VŠP 
  09.1.2.1 625001 111 38,00 € Poistné do SP - nemocenské 
  09.1.2.1 625002 111 383,00 € Poistné do SP - starobné 
  09.1.2.1 625003 111 22,00 € Poistné do SP - úrazové 
  09.1.2.1 625004 111 82,00 € Poistné do SP - invalidné 
  09.1.2.1 625005 111 27,00 € Poistné do SP - v nezamestnanosti 
  09.1.2.1 625007 111 130,00 € Poistné do SP - do rezer. fondu 
    630     Tovary a služby 
  09.1.2.1 637004 111 -24,00 € Tovary a služby- školenie 
  09.1.2.1 637031 111 24,00 € Tovary a služby- pokuty a penále 
            
ZŠ   630     Tovary   služby 
sekundárne 09.2.1.1. 633002 111 250,00 € Tovary   služby -  výpočtová technika 
vzdelávanie 09.2.1.1 633009 111 -250,00 € Tovary a služby - učebné pomôcky 
  09.2.1.1 637001 111 -36,00 € Tovary a služby - školenie 
  09.2.1.1 637031 111 36,00 € Tovary a služby- pokuty a penále 
            
MŠ   610     Tarifné platy 
Predprimár.  09.1.1.1 611 41 340,00 € Tarifné platy, základné vrátane náhrad  
vzdelávanie  09.1.1.1 612002 41 880,00 € Ostatné príplatky 
    620     Poistné a príspevky do pois ťovní 
  09.1.1.1 621 41 120,00 € Poistné do VŠP 
  09.1.1.1 625001 41 14,00 € Poistné do SP - nemocenské 
  09.1.1.1 625002 41 165,00 € Poistné do SP - starobné 
  09.1.1.1 625003 41 8,00 € Poistné do SP - úrazové 
  09.1.1.1 625004 41 34,00 € Poistné do SP - invalidné 
  09.1.1.1 625005 41 12,00 € Poistné do SP - v nezamestnanosti 
  09.1.1.1 625007 41 54,00 € Poistné do SP - do rezer. fondu 
  09.1.1.1 627 41 5,00 €  Poistné do DDP 
    630     Tovary a služby 
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  09.1.1.1 631001 41 -40,00 € Tovary a služby - cestovné 
  09.1.1.1 632001 41 -147,00 € Tovary a služby- energie 
  09.1.1.1 633006 41 -80,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál 
  09.1.1.1 635002 41 -35,00 € Tovary a služby - údržba výpočtovej techniky 
  09.1.1.1 635009 41 35,00 € Tovary a služby- údržba softvéru 
  09.1.1.1 637001 41 -15,00 € Tovary a služby - školenie 
            
VŠJ   630     Tovary a služby 
predprimár.  09.6.0.1 633006 41 20,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál 
služby 09.6.0.1 637014 41 -1 000,00 € Tovary a služby-  stravovanie réžia  
  09.6.0.1 637004 41 390,00 € Tovary a služby - všeobecné služby 
VŠJ   630     Tovary a služby 
primárne 09.6.0.2 633006 41 30,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál 
služby 09.6.0.2 637014 41 -1 450,00 € Tovary a služby-  stravovanie réžia  
  09.6.0.2 637004 41 920,00 € Tovary a služby-  všeobecné služby  
VŠJ   630     Tovary a služby 
sekundárne  09.6.0.3 633006 41 30,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál 
služby 09.6.0.3 637014 41 -1 210,00 € Tovary a služby-  stravovanie réžia 
  09.6.0.3 637004 41 920,00 € Tovary a služby- všeobecné služby 

 

Hlasovanie: prítomní 7, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Jaroslav Víglaský, Peter 
Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                     
: „zdržala sa“ 1 – Marta Šmondrková 

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
6. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na obecnom úrade 

 
Hlavná kontrolórka obce uskutočnila na obecnom úrade kontrolu pokladničných operácií, pri ktorej 

zistila  dve pochybenia. Chybne bolo vyplatené stravné pri služobnej ceste, čo navrhla doplatiť 
zamestnankyni vzniknutý rozdiel na stravnom a upravovať vyúčtovania pracovných ciest podľa platného 
zákona. Ďalej bol prenájom za MSKC účtovaný priamo do výnosov, na čo navrhla upraviť účtovanie. 
Účtovníčka obce Ing. Mániková doplnila, že zamestnankyňa obce bola na týždňovom školení, kde jej bola 
poskytnutá strava. Všetky náklady jej boli preplatené, avšak v zmysle zákona sa malo stravné prepočítať 
podľa pásma nad 18 hodín, čím jej za jednotlivé dni vznikli určité rozdiely. Absolvovala v tom období 2 
také týždňové odborné prípravy a z tých 10 dní jej dokopy vznikol rozdiel 8,- €. Poslanci vzali správu z 
kontroly jednohlasne na vedomie.  

 
   U z n e s e n i e   č. 39/2019  

Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly pokladničných operácií za rok 2018 na Obecnom úrade vo 
Veľkej Lehote. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
           ___________________ 

...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
7. Návrh na schválenie  inventarizačných komisií 

Starosta obce prečítal návrh členov a predsedov inventarizačných komisií. Všetci poslanci jednohlasne 
súhlasili. 
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U z n e s e n i e   č. 40/2019 
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, Spoločensko-kultúrne centrum, Dom smútku  
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. Ing. Mária Benčová, člen komisie  
 
Základná škola s Materskou školou a Výdajná školská jedáleň  
1. Mgr. Katarína Garajová, predseda komisie  
2. Mgr. Emília Búryová, podpredseda komisie  
3. Mgr. Jana Žňavová, tajomník  
4. Mgr. Dana Bušková, člen komisie  
 
Likvida čná komisia  
1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie  
2. Ing. Mária Benčová, člen komisie  
3. Marta Šmondrková, člen komisie  
 
 
B/ U k l a d á  
Predsedom DIK: inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2019.  
Predsedkyni IK: inventarizáciu spracovať do 15.01.2020.  
Zodpovední: predsedovia komisií 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní služieb s firmou PROGRANT, s.r.o., Bratislava 
na externý manažment v rámci projektu „WIFI pre Teba“ 

Pri projekte „WIFI pre Teba“ sa obec rozhodla, že využije služby firmy PROGRANT, ktorá sa ponúkla 
zrealizovať projektový manažment k získanému nenávratnému finančnému príspevku. Uskutočnia ho vo 
všetkých fázach projektového cyklu – plánovanie, implementácia, monitoring, vyhodnotenie a následné 
aktivity počas doby realizácie hlavnej aktivity projektu. Ide vlastne o komplexné vyúčtovanie získanej 
dotácie. Celková cena za poskytnuté služby je 990,- €, ktorá bola pri zmenách rozpočtu obce schválená. 
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb s firmou PROGRANT s.r.o., ktorá bude obci poskytovať externý 
manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „WIFI pre Teba“ poslanci 
jednohlasne schválili. 
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U z n e s e n i e   č. 41/2019 
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e 
Zmluvu o poskytovaní služieb s firmou PROGRANT, s.r.o., Bratislava na externý manažment projektu 
„WIFI pre Teba“ v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
9. Návrh na schválenie zmluvy o užívaní káblovej siete na elektronické komunikačné služby s 

firmou OBECNÉ SIETE, s.r.o., Nitra 
Firma - operátor OBECNÉ SIETE poslala obci návrh Zmluvy o užívaní siete. Je to firma, ktorá vyhrala 

verejné obstarávanie na osadenie 5 prístupových bodov, cez ktoré obec zriadi bezplatné wifi zóny. Operátor 
má záujem prostredníctvom káblovej siete a stĺpov poskytovať na území obce elektronické komunikačné 
služby a digitalizácie spoločnosti. Získaná dotácia zahŕňa pripojenie 5 prístupových bodov. Káblovú sieť 
bude firma Obecné siete viesť na vlastné náklady. V niektorých častiach však  bude vedená cez stĺpy, ktoré 
ale obec nevlastní. Ide aj o stĺpy vo vlastníctve Stredoslovenskej distribučnej, a.s. a obec je len ich 
vypožičiavateľom. Obec kontaktovala Stredoslovenskú distribučnú, nakoľko do zmluvy o výpožičke bude 
potrebné doplniť tieto nové siete. Zástupca firmy Obecné siete má prísť zakresliť konkrétne stĺpy, aby 
mohla obec požiadať o dodatok zmluvy o výpožičke. Zamestnankyňa Stredoslovenskej distribučnej 
informovala p. starostu o tom, že pokiaľ sa jedná o zariadenia týkajúce projektu WiFi pre Teba, nemali by 
mať výhrady. Ak bude firma Obecné siete chcieť osadiť na stĺpy vlastné zariadenia, budú si riešiť povolenie 
od Stredoslovenskej distribučnej samostatne. Starosta túto zmluvu podpíše až po platnom dodatku k zmluve 
o výpožičke so SSD, a.s.. Poslanci mali ešte pripomienku k dobe, na ktorú má byť uzatvorená – 20 rokov. 
Starosta obce im vysvetlil, že firma túto dobu odôvodnila tým, že aj životnosť prístupových bodov je 20 
rokov. Poslanci nakoniec zmluvu jednohlasne schválili.  

U z n e s e n i e   č. 42/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 
Zmluvu o užívaní káblovej siete s firmou OBECNÉ SIETE, s.r.o., Nitra na poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb v rámci obce.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 

 
10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku pod MK u Garajov 

Obec pokračuje s vysporiadaním pozemkov v spoločných dvoroch u Garajov po rodinný dom s č. 
119. Pracovníčka obce Ing. Vatalová poslancom ukázala na projektore mapu, kde sa nachádza 
predmetná nehnuteľnosť. Jedná sa o spoločné dvory, ktoré obec začala riešiť na žiadosť obyvateľov. 
Aby mohla obec cestu v budúcnosti upraviť, musí najprv odkúpiť spoluvlastnícke podiely jednotlivých 
vlastníkov pod miestnou komunikáciou. Cena je 1,85 €/m2. Bola vypracovaná kúpna zmluva, kde je 
uvedené pri každom predávajúcom  veľkosť podielu  a suma, ktorá mu bude vyplatená. Poslanci zmluvu 
jednohlasne schválili. 
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U z n e s e n i e   č. 43/2019 
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e 
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: 00 321 061:  
 
a) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 444/21 vyznačená 
ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2:  

- podiely 2/16 a 1/8 od Vladimíra Orémusa, rod. Orémus, nar. 18.10.1950, bytom Gen. Ludvíka 
Svobodu 1935/1, Šaľa – Veča, PSČ: 927 05, občan SR, a manž. Bc. Márie Orémusovej, rod. 
Demeterová, nar. 22.01.1957, bytom Gen. Ludvíka Svobodu 1935/1, Šaľa – Veča, PSČ: 927 05, 
občan SR, 

- podiel 1/24 od Miloslava Kulicha, rod. Kulich, nar. 18.12.1950, bytom Martina Benku 1376/3, Žiar 
nad Hronom, PSČ 965 0, občan SR, 

- podiel 1/48 od Antona Gábriša, rod. Gábriš, nar. 08.02.1982, bytom Veľká Lehota 127, PSČ 966 
41, občan SR, 

- podiel 1/64 od Márie Štulerovej, rod. Štulerová, nar. 31.10.1956, bytom Veľká Lehota 119, PSČ 
966 41, občan SR,  

- podiel 1/12 od Jozefa Garaja, rod. Garaj, nar. 06.05.1966, bytom Veľká Lehota 107, PSČ 966 41, 
občan SR,  

- podiel 1/6 od Ing. Pavla Garaja, rod. Garaj, nar. 10.06.1975, bytom Veľká Lehota 109, PSČ 966 41, 
občan SR,  

- podiel 1/48 od Emílie Garajovej, rod. Šmondrková, nar. 01.10.1936, bytom Veľká Lehota 130, PSČ 
966 41, občan SR, 

- podiel 1/32 od Emílie Garajovej, rod. Garajová, nar. 16.03.1956, bytom Sládkovičova 40/69, Žiar 
nad Hronom, PSČ 965 01, občan SR,  

- podiel 5/48 od Michala Rozinaja, rod. Rozinaj, nar. 28.09.1954, bytom Čajkova 22, Bratislava, PSČ 
811 05, občan SR,  

- podiel 1/12 od Márie Lahovej, rod. Garajovej, nar. 07.11.1971, bytom Partizánska 167/36, Žiar nad 
Hronom, PSČ 965 01, občan SR,  

- podiel 1/64 od Emílie Garajovej, rod. Štullerová, nar. 14.11.1959, bytom Gen. L. Svobodu 1532/26, 
Banská Štiavnica, PSČ 969 01, občan SR,  

- podiel 5/48 od Ireny Grolichovej, rod. Grolichová, nar. 25.03.1964, bytom Čajkova 22, Bratislava, 
PSČ 811 05, občan SR, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
b) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 443/11 vyznačená 
ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2:  

- podiel 1/2 od Márie Štulerovej, rod. Štulerová, nar. 31.10.1956, bytom Veľká Lehota 119, PSČ 966 
41, občan SR, 

- podiel 1/2 od Emílie Garajovej, rod. Štullerová, nar. 14.11.1959, bytom Gen. L. Svobodu 1532/26, 
Banská Štiavnica, PSČ 969 01, občan SR,  

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
 

11. Návrh na schválenie dohody o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod MK na Inovci 
Starosta obce Jozef Mihál ďalej informoval poslancov o tom, že v časti obce Inovec chce obec odkúpiť 

časť pozemku pod miestnou komunikáciou od p. Urbana a p. Dubaja, lebo pozemky zasahujú do 
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zaužívaných prístupových komunikácií. Pracovníčka obce Ing. Vatalová poslancom ukázala na projektore 
mapu, kde sa nachádzajú predmetné nehnuteľnosti. Jedná sa o parcely na Inovci na križovatke pri p. 
Vatalovi smerom doľava k novostavbe chaty p.  Petra Kociana z Novej Bane a druhá parcela je pri chate 
číslo 675 (vlastník v minulosti p. Hetényi). P. Urban a p. Dubaj požiadali obec o súhlas s odkúpením 
podielu od SPF, ktorý je spoluvlastník v daných parcelách. Obec im dá súhlas aj po odsúhlasení Dohody 
o budúcej kúpnej zmluve na dané parcely. P. Urban a p. Dubaj súhlasili, že obci odpredajú podľa 
zameraného geometrického plánu na prístupové komunikácie parcely za cenu 1,85 €/m2.  Poslanci dohodu 
o budúcej zmluve jednohlasne schválili. 

Pri tomto bode sa pýtal p. Anton Garaj či sa jedná aj o cestu k rodinnému domu jeho mamy k p. 
Garajovej č. 591. Pán starosta mu na to odpovedal, že v tomto bode sa nejedná o danú cestu, ale obec bude 
pokračovať aj s jej vysporiadaním. Najprv sa musí dať zamerať geometrickým plánom, pričom pri 
zameriavaní musia byť prítomní všetci vlastníci susedných nehnuteľností. 
  

U z n e s e n i e   č. 44/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 
uzavretie dohody o budúcej kúpnej zmluve s budúcimi predávajúcimi  
-Peter Urban, nar. 19.05.1964 a manž. Guldar Urbanová, nar. 20.08.1969, obaja bytom Zlaté Moravce, 
Kukučínova 1249/8  
-Ing. Pavel Dubaj, nar. 26.08.1982, bytom Lozorno, Zohorská 971/15 
na časť pozemkov parc. č. EKN 722/1 a parc. č. 824/13 slúžiace ako miestna komunikácia.  
Budúci kupujúci Obec Veľká Lehota si za účelom identifikácie predmetu kúpnej zmluvy zabezpečí na 
vlastné náklady vyhotovenie geometrického plánu, ktorý bude podkladom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
Kúpna cena je vo výške 1,85 €/m2.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
 

12. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele CKN 
725/2 

P. Ján Bratko podal žiadosť o súhlas na zriadenie vodovodnej prípojky a výstavby rekreačnej chatky  
na parc. č. CKN 725/2 v časti obce Inovec. Jedná sa o pozemok neďaleko chaty p. Petra Kociana z Novej 
Bane. Uvedená parcela má prístup k miestnej komunikácii. Poslanci jednohlasne súhlasili s výstavbou 
rekreačnej chaty v časti obce Inovec. 
 

U z n e s e n i e   č. 45/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S ú h l a s í  
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele C-KN 725/2 v časti obce Inovec za podmienok pre 
staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby a neudržiavanie miestnej komunikácie. 
   
Stanovisko obecného zastupiteľstva nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
             ___________________ 

...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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13. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti obce Inovec na parcele 

CKN 824/44 
P. Lenka Kubičárová z Prahy – Žižkov, poslala žiadosť o súhlas na výstavbu rodinného domu na parc. 

CKN 824/44 v časti obce Inovec. Jedná sa o pozemok na Inovci medzi rodinnými domami p. Vatalu a p. 
Trubianskeho. Nakoľko sa v tejto časti Inovca nachádza verejný vodovod, poslanci mali pripomienku 
ohľadom napojenia novej stavby, aby to neovplyvnilo dodávku vody pre ostatné domy v okolí. Starosta 
obce Jozef Mihál uviedol, že nakoľko obec nie je vlastníkom vodovodu, vyjadrenie musí dať vodárenská 
spoločnosť, za podmienok, že okolitým domom nebude chýbať voda. Takisto p. Kubičárová dala žiadosť 
o výstavbu rodinného domu, avšak podľa zistených informácií, dom bude zo začiatku využívať na 
rekreačné účely a v budúcnosti sa možno presťahuje do obce natrvalo. Poslanci potom súhlasili s výstavbou 
„Rekreačnej chaty“. 
 

U z n e s e n i e   č. 46/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S ú h l a s í  
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele C-KN 824/44 v časti obce Inovec za podmienok pre 
staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej komunikácie a možnosť 
pripojenia k verejnému vodovodu za podmienky vybudovania vodomernej šachty a montáže vodomeru 
a len ak prípojku povolí StVPS, a.s., ktorá posúdi, či je zdroj vody dostatočný na pripojenie ďalšej 
nehnuteľnosti bez obmedzenia dodávky vody pre ostatných obyvateľov obce. V prípade záporného 
stanoviska bude stavebník povinný vyvŕtať si studňu ako zdroj pitnej vody.   
Stanovisko obecného zastupiteľstva nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                    
  

  ___________________ 
...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

14. Rôzne 
 – žiadosť o finančnú podporu – Športový klub karate Nová Baňa 
Športový klub karate Nová Baňa poslali žiadosť o finančnú podporu pre deti z našej obce Samuela 

Kociana a Ninky Kocianovej, ktorí sa v dňoch 23.-28.10.2019 zúčastnia Majstrovstiev Európy WUKF v 
Dánsku (Odense). Poslanci jednohlasne súhlasili, že ich finančne obec podporí, keďže úspešne reprezentujú 
Slovenskú republiku a zviditeľňujú aj našu obec. V rozpočte obce je vyčlenená pre športový klub karate 
Nová Baňa suma 500,- €, táto sa môže poskytnúť ako dotácia na obe deti. 

 
- príprava rozpočtu na roky 2020 – 2022 
Starosta obce informoval poslancov, že sa už s ekonómkou obce zaoberajú prípravou rozpočtu na ďalšie 
roky. Predbežne navrhol nasledovné výdavky do rozpočtu obce na rok 2020  
- Začať s poskytovaním príspevku pri narodení dieťaťa, zakúpiť balíčky učebných potrieb pre 

prváčikov a niečo na pamiatku pre deviatakov.  
V obci Rudno nad Hronom poskytujú rodičom narodených detí 200,- €, väčšinou sa tento príspevok 
pohybuje v rozmedzí od 50 do 200,- € a niektoré obce a mestá tento príspevok nemajú vôbec. 
Poslankyňa A. Garajová povedala, že pri narodení dieťa sú celkom slušné príspevky od štátu, skôr 
by podporila učebné pomôcky pre prvákov. Hlavná kontrolórka obce sa informovala, či vieme, aj 
na základe ktorého zákona je možné poskytovať príspevok pri narodení. Účtovníčka obce 
odpovedala, že zatiaľ smernicu nepripravovala, ale informáciu zistí a zašle p. kontrolórke. 

- Pokračovať v spracovávaní územného plánu. 
- Vymeniť umývadlo v kuchyni v MSKC 
- Dať zabudovať klimatizáciu v kancelárii OcÚ a v MSKC. Poslanci sa pri tejto položke pýtali, či je 

to nevyhnutné, na čo Ing. Mániková odpovedala, že v kancelárii zamestnankýň sa v lete vzduch 
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vôbec nepohne. Nie je možné otvoriť si okno, pretože ľudia sú vybavovaní cez okienko do chodby 
a vznikol by prievan. Takisto je prievan. Poslankyňa p. Marta Šmondrková dodala, že v minulosti 
sa uvažovalo aj nad klimatizáciou do sály MSKC. 

- Zriadili by sa stojiská na odpad pre chatárov, najmä sa jedná o časť obce Inovec. 
- Je potrebné opraviť amfiteátra, nakoľko drevo hnije a ničia ho aj vandali. Okrem toho dal 

architektovi navrhnúť štúdie na prestrešenie. Poslanci sa pýtali, či sa jedná len o pódium. Starosta 
aj s účtovníčkou obce doplnili, že v prvom rade by išlo o pódium, pretože pri ozvučení tam majú 
firmy drahú techniku, o ktorú sa obávajú pri daždi. Zároveň však bude návrh aj na prestrešenie 
hľadiska. Pre účinkujúcich aj pre divákov je únavné sedieť na priamom slnku niekoľko hodín, 
niektoré deti odišli z takýchto akcií aj s úpalom. Zatiaľ sa jedná len o štúdie, ak by boli možnosti, 
skúsili by sme požiadať v prípade vhodnej výzvy aj o dotáciu. 

- Zavedenie POS terminálu na obecnom úrade. Keďže sa zamestnanci obecného úradu stretávajú 
čoraz častejšie s požiadavkami občanov na platbu kartou, účtovníčka obce Ing. Mániková zistila v 
banke podmienky a cenu za zriadenie a prevádzku POS terminálu. Jednalo by sa približne o sumu 
300,- €. Túto službu už majú napríklad v obci Trnavá Hora. Poslanci s týmto  súhlasili, lebo väčšinou 
všade sa už platí kartou. 

- Na budove bývalého obecného úradu č. 50 je potrebné zrealizovať výmenu elektrického rozvádzača 
a takisto odizolovanie tejto budovy, nakoľko už opticky vidieť, ako obvodové múry vlhnú. 

- Asfaltovala by sa odstavná plocha pri Dome smútku a starosta plánuje položiť od brány cintorína 
po Dom smútku zámkovú dlažbu. Je aj viac kremácií a v prípade zlého počasia sa lepšie manipuluje 
s vozíkom po pevnej dlažbe. Starosta ešte povedal, že najprv sa musí dať spracovať projekt a 
požiadať o stavebné povolenie, keďže sa jedná cca o 90 m2. 

- Zavedie sa poplatok za rozvoj, o ktorom sa už diskutolo na predchádzajúcich zastupiteľstvách. 
- Plánujú sa opravy a rekonštrukcie ciest – starosta informoval, že dal spracovať projekty na ďalšie 

úseky ciest v obci - most pri A. Suchom u Vaškov – je v havarijnom stave, ďalšie cesty na Inovci, 
cesta na Drozdovo až po koniec katastra obce. Keď budú spracované projekty, poslanci vyberú, 
ktoré úseky sa budú rekonštruovať a v akej výške. 

- Spracovanie inžinierskeho projektu pre parkovacie miesta pri bývalom zdravotnom stredisku. 
Starosta p. Mihál doplnil, že elektrárne si na vybavenie stavebného povolenia na výstavbu 
trafostanice objednali firmu. Dlho sme čakali na projekty, avšak už žiadosť o stavebné povolenie 
podali a môže sa na tom pracovať.  

 
Starosta Jozef Mihál vyzval poslancov, aby predložili aj svoje vlastné návrhy, najneskôr však do konca 
októbra na obecný úrad. 
 
- informácia o poruche čerpadla v ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

V Základnej škole bola jeden deň úplne odstavená voda z dôvodu poruchy čerpadla. Bola nutná 
výmena a oprava čerpadla, ktorého reklamáciu uznali. Pán starosta Jozef Mihál bol nápomocný 
a ponúkol na výučbu priestory na obecnom úrade, ktoré využili žiaci a pani učiteľky prvého stupňa. 
Vyučovanie na obecnom úrade sa im veľmi páčilo. P. starosta chce, aby aj ZŠ s MŠ bola pripojená na 
verejný vodovod a v prípade takejto situácie sa bude môcť prepnúť čerpanie vody zo studne na verejný 
vodovod. ZŠ s MŠ by čerpala vodu primárne zo studne.  

  
- informácia o príprave uličného systému v obci 

Od 1.4.2018 má mať obec prijaté všeobecne záväzné nariadenie na označenie ulíc. Referentka obce 
p. Vatalová vysvetlila poslancom obce postup zavádzania Uličného systému v obci. Najprv je potrebné 
dať zamerať geodétovi geografickú os každej ulice na náklady obce. Názvy ulíc musia obsahovať slovo 
ulica. Každá ulica má mať aj svoje orientačné čísla pre orientáciu na ulici. Orientačné čísla sa uvádzajú 
za súpisným číslom. Názvy ulíc majú byť osadené na stavbách na začiatku a na konci ulice. Pri zavedený 
uličného systému v obci si budú musieť občania zmeniť aj adresu trvalého pobytu na všetkých 
dokladoch, ktorá bude obsahovať ulicu, súpisné a orientačné číslo. Uličný systém v obci sa následne 
zaeviduje do registra adries, z ktorého si údaje sťahujú všetky záchranné zložky. Uličný systém má 
zefektívniť presné určenie adresy. Poslanec p. Peter Víglaský, ktorý pracuje pre záchranné zložky, 
informoval poslancov, že pri výjazde do našej obce, sa vždy dostanú podľa súpisného čísla na určené 
miesto. P. Vatalová ďalej uviedla, že je možnosť určiť ulice bez toho aby si museli obyvatelia meniť 
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občianske preukazy. Zamerali by sa ulice v obci a stanovil by sa ich názov, ale obec by neurčila 
orientačné čísla. K tomu pani kontrolórka obce p. Šalková povedala, že je to polovičná robota. Nakoľko 
je označovanie ulíc originálna kompetencia obce, je na rozhodnutí starostu obce ako sa bude v danej 
veci pokračovať.   

  
 

15. Diskusia 
 Starosta obce Jozef Mihál informoval poslancov, že firma ENVI-PAK, ktorá je organizáciou 

zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov, a uhrádza za našu obec náklady na zber 
triedeného odpadu, vypovedala s našou obcou zmluvu k 31.12.2019. Podľa zákona musí mať každá obec 
uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, a preto sme o tejto skutočnosti upovedomili 
ministerstvo SR, ktoré nám vyberie novú spoločnosť.  

 
Ďalej uviedol, že obec bola tento rok úspešná pri žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR a získala 3000 

EUR na zakúpenie športového vybavenia. Z poskytnutých financií sa zakúpili športové zariadenia a fit 
lopty do posilňovne, lopty a hokejky pre žiakov do Základnej školy a lopty a dresy pre futbalistov TJ 
Partizán Veľká Lehota. Posilňovňa je prístupná bezplatne všetkým športuchtivým obyvateľom obce. 

 
P. starosta informoval poslancov, že p. František Garaj, majiteľ Dominik, n. o., navrhol obci, aby si 

sama zriadila  terénnu sociálnu službu. V súčasnosti terénnu sociálnu službu poskytuje obyvateľom 
Dominik, n. o.. Je to predovšetkým rozvoz obedov pre seniorov, na čo dostáva od obce dotáciu. Okrem 
toho si obyvatelia môžu stravu objednať aj z Novej Bane. Obec nemá na túto službu personálne ani 
materiálne zabezpečenie a keď by sa spočítali náklady na kúpu obeda + mzda vodiča + náklady na prepravu, 
obedy by boli výrazne drahšie, ako sú teraz. Takisto zo strany občanov nebola doteraz na obec daná žiadna 
požiadavka. Ak niektorí obyvatelia potrebovali dočasne vypomôcť s nákupom potravín alebo liekov, obec 
to zabezpečila prostredníctvom svojich zamestnancov. 

 
Pán Anton Garaj sa sťažoval na cestu na Inovci, ktorú dennodenne používa, keď chodí pozrieť svoju 

mamu, ktorá býva v rodinnom dome č. 591. Rodinný dom susedí s domom p. Urbana. Pri p. Urbanovi je 
cesta zatarasená stavebným odpadom, ktorý vznikol po zrútení starého domu. Preto apeloval na pána 
starostu, aby p. Urbana na to upozornil a odstránil z cesty stavebný odpad. P. Urban starostu obce 
informoval o tom, že sa zrútila časť starého domu, preto z dôvodu bezpečnosti dal okolo sutín dočasne 
pásku. Starosta obce informoval, že situácia sa bude riešiť zameraním existujúcej cesty geometrickým 
plánom, nakoľko cesta je prístupovou k viacerým rodinným domom. Osloví všetkých zainteresovaných 
a vlastníkov susedných nehnuteľností, aby boli prítomní pri zameriavaní geodetom. 

 
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že sa stretol s p. Hasprom, ktorý plánuje stavať rekreačnú 

chatu v časti obce Inovec, smerom na Krtinovú. Ukázal mu miesto na jeho pozemku, na ktorom bola 
porucha vodovodného potrubia, ktoré vedie k vodojemu. Je to hlavná trasa z vodného zdroja a ide krížom 
cez jeho pozemok. Vodovodné potrubie bude potrebné zamerať, zapísať vecné bremeno na list vlastníctva 
a dodržať ochranné pásmo pri umiestnení rekreačnej chaty.  

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

vlastníctve a naďalej má záujem postaviť tam dvojkríž. Pýtal sa p. starostu, či môže stavať aj bez 
stavebného povolenia. Starosta mu oznámil, že proti osadeniu dvojkríža nič nemá, ale je potrebné vybaviť 
si stavebné povolenie. Je to dôležité aj z hľadiska bezpečnosti. Ďalej mu pán starosta pripomenul, že ako 
poslanec obecného zastupiteľstva zložil sľub, že bude vzorom pre ostatných ľudí v obci a nebude konať 
v rozpore so zákonom. Ing. Mániková k tomu dodala, že osadenie dvojkríža sa už prejednávalo v obecnom 
zastupiteľstve v roku 2016 a poslanci sa vtedy vyjadrili, že chcú aby sa na Štambrku nič nestavalo. Na 
Štambrku býva silný vietor a jeho unimobunku vietor niekoľkokrát prevrátil. Starosta vyzval aj poslancov, 
aby si povedali svoj názor k výstavbe dvojkríža na Štambrku. Poslankyňa Ing. Garajová povedala, že voči 
krížu nemá námietky, ale je potrebné mať vybavené všetky potrebné povolenia. K tomuto názoru sa 
pripojili aj ostatní poslanci.  
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16. Návrh na uznesenie a záver. 
Po skončení diskusie pán starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 36-46/2019, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:45 hod.  
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

 
 
Zapísala: Ing. Mária Benčová 
 
 
Overovatelia: 
Rozália Garajová       ........................          Jozef Mihál 

        starosta obce 
 
 
František Čík           ......................... 
 


