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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.12.2019 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Ing. Antónia Garajová a Vladimír Zduch 
Zapisovateľka: Ing. Mária Benčová 
Ospravedlnená: hlavná kontrolórka obce. 
Zasadnutia sa zúčastnili zamestnankyne obce Ing. Anna Vatalová a Ing. Katarína Mániková a 5 
obyvateľov obce.  
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.09.2019. 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2019. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
5. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly evidencie psov a správy miestnej dane za psa za rok 2018 

na Obecnom úrade a kontroly došlých faktúr za rok 2018 v ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote.  
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2020. 
7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020. 
8. Návrh na schválenie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou. 
9. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota 

za rok 2018. 
10. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky a  konsolidovanej účtovnej závierky Obce Veľká 

Lehota za rok 2018. 
11. Konsolidovaná výročná správa obce Veľká Lehota za rok 2018. 
12. Návrh na schválenie VZN č. 4/2019, ktorým sa ruší VZN č. 1/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane jeho dodatku VZN 
č. 6/2017 k 31.12.2019. 

13. Návrh na schválenie VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

14. Návrh na schválenie Smernice č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov.  
15. Návrh na schválenie VZN č. 6/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. 
16. Návrh na schválenie VZN č. 7/2019, ktorým sa ruší VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území 
obce Veľká Lehota k 31.12.2019. 

17. Návrh na schválenie VZN č. 8/2019 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.  

18. Návrh na schválenie Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom. 
19. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022.  
20. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2020-2022.  
21. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy  na odkúpenie pozemku pod MK pri cintoríne.  
22. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na parcelách 

CKN 694/18 a 694/19. 
23. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele EKN 

696/13. 
24. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele EKN 

761/1. 
25. Zasadnutie krízového štábu obce.  
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26. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec 
Veľká Lehota za rok 2019 prácu naviac. 

27. Rôzne -žiadosti o zameranie a majetko-právne vysporiadanie prístupových komunikácií na Inovci 
- žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Dominik n. o. 
- informácia o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu od 1.1.2020. 

28. Diskusia. 
29. 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 Ing. Antóniu Garajovú a p. Vladimíra Zducha. Poslanec p. 
Peter Víglaský bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomný od 18:20 hod. P. Víglaský doručil na 
obecný úrad na doplnenie do programu zasadnutia „Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe slovenského 
dvojkríža na parc. EKN 689/79“, ktorú predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie. Poslanec pán 
Víglaský nadobudol do svojho vlastníctva parcelu, kde plánuje osadiť dvojkríž  a požiadal poslancov 
o súhlas s jeho výstavbou. Starosta obce dal hlasovať za pôvodne navrhnutý programu zasadnutia OZ.  

 
U z n e s e n i e  č. 47/2019                                                

Obecné zastupiteľstvo  
N e s c h v a ľ u j e  
Navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie: prítomní 6 z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                      

  ___________________ 
20.12.2019              Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
Poslanci pôvodný návrh programu zasadnutia neschválili a schválili nový, doplnený program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva.   

U z n e s e n i e   č. 48/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: prítomní 6 z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                      

  ___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.09.2019 

 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.09.2019 
U z n e s e n i e  č.  36/2019 – splnené – schválený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
U z n e s e n i e  č. 37/2019 – splnené – vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 30.06.2019. 
U z n e s e n i e  č. 38/2019 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
U z n e s e n i e  č. 39/2019 – splnené – vzatá na vedomie správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly 
pokladničných operácií za rok 2018 na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote. 
U z n e s e n i e  č. 40/2019 – splnené –  schválení členovia a predsedovia inventarizačných komisií. 
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U z n e s e n i e  č. 41/2019 – splnené –  schválená zmluva o poskytovaní služieb s firmou PROGRANT, 
s.r.o., Bratislava na externý manažment v rámci projektu „WIFI pre Teba“ v rámci žiadosti o nenávratný 
príspevok. 
U z n e s e n i e  č. 42/2019 – splnené –  schválená zmluva o užívaní káblovej siete s firmou OBECNÉ 
SIETE, s.r.o., Nitra na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v rámci obce. 
U z n e s e n i e  č. 43/2019 – splnené –  schválená kúpna zmluva na kúpu pozemku pod MK v spoločnom 
dvore u Garajov 
U z n e s e n i e  č. 44/2019 – splnené –  schválená dohoda o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod MK 
na Inovci.  
U z n e s e n i e  č. 45/2019 – splnené –  súhlas s plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele C-KN 
725/2 v časti obce Inovec.  
U z n e s e n i e  č. 46/2019 – splnené –  súhlas s plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele C-KN 
824/44 v časti obce Inovec. 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2019 
Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ dostali poslanci k nahliadnutiu vopred s materiálmi 

a pozvánkou na Obecné zastupiteľstvo. Účtovníčka obce p. Ing. Mániková doplnila, že v čerpaní rozpočtu 
k 30.9.2019 sú zahrnuté zrealizované kultúrne podujatia v júni a v júli – detský folklórny festival „Pod 
Inovcom, Stretnutie Lehôt. V októbri sa uskutočnilo stretnutie jubilantov a uvítanie detí, preto sú tam zatiaľ 
len časti výdavkov. Ďalej boli výdavky na opravu bubnovej kosačky a traktorovej kosačky na kosenie 
ihriska, spracoval sa systém Cleerio – mapový systém, ktorý ešte nebol spustený, lebo sú tam ešte 
nezrovnalosti, platilo sa členské, opravovali sa cesty a odvodnenie u Garajov a Jenisov. Pokračuje sa vo 
vysporadúvaní pozemkov pod cestami, platila sa úhrada notárke za právne služby pri majetko-právnom 
vyporiadaní. Kosilo sa popri miestnych komunikáciách, dala sa skontrolovať bezpečnosť detských ihrísk 
a upraviť terén v Burových jarkoch. Obec poskytla dotácie MUDr. Drinkovi, TJ Partizán, ŠK Karate, 
Dominik n.o. na rozvoz stravy, hradia sa výdavky na trénera pre žiakov. Zakúpili sa činky a stroje na 
cvičenie do posilňovne, dresy pre futbalistov, lopty a hokejky pre športovcov a deti v ZŠ z dotácie, časť 
spolufinancovala obec. Z investičných akcií sa kúpila garáž pri MSKC v sume 5500 Eur + 51 Eur bol návrh 
na vklad na kataster. Dala sa vypracovať projektová dokumentácia na cesty, upravil sa vchod do 
nedokončenej telocvične, osadila sa brána a objekt sa uzatvoril. V čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ sú bežné 
výdavky - mzdy, odvody a prevádzkové výdavky (elektrina, uhlie, materiál a iné). Poslanci vzali správu 
jednohlasne na vedomie.  

   U z n e s e n i e   č. 49/2019  
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a    v e d o m i e  
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2019  
2. Správu o čerpaní rozpočtu Základnej školy s materskou školou k 30.9.2019 

 

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

  ___________________ 
20.12.2019              Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce, ktoré obdržali poslanci vopred. 

V príjmovej časti sa navrhujú zvýšiť príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva o 20,- €, správne 
poplatky o 100,- € (za stavebnú správu, osvedčovanie, výrub drevín a matričné úkony), navýšili sa 
prostriedky pre základnú školu  o 888,- € podľa počtu žiakov a v dohodovacom konaní dostali 
dofinancovanie 4 285,- €, znížili im vzdelávacie poukazy o 166,- €, prostriedky pre žiakov zo soc. 
znevýhodneného prostredia o 50,- €, na učebnice 6,10 €, na predškolákov v MŠ sa rozpočet navýšil o 65,- 
€. Vo výdavkovej časti sa navrhol rozpočet zvýšiť na výdavky na benzín do auta o 600,- €, servis auta 4,- 
€, školenia a semináre o 125,- €, členské o 89,- €, rozšírenie kamerového systému a elektrickej siete do 
novozakúpenej garáže o 237,- €. Táto položka sa navyšuje z pôvodného rozpočtu 900,- €, pretože sa 
zmenila trasa kabeláže a dali sme požiadavku aj na zakúpenie a montáž svetla do garáže, preto sa zvýšili 
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výdavky na materiál. Rozpočet sa navrhuje navýšiť aj na položke na požičanie náradia použitého pri oprave 
ciest o 30,- €, na opravu detskej preliezky pred bývalým OcÚ o 37- €, na opravu rozvodov v kotolni MSKC 
o 36,- € (celkovo oprava stála 72,- €, polovica výdavkov sa rozúčtováva na obecný úrad a polovica na 
kultúru), na mikulášske predstavenie a hudbu pre jubilantov o 100,- €. Navýšilo sa aj poštovné v oblasti 
stavebného úradu o 200,- €, nakoľko aj stavebných konaní je tento rok veľa. Uvedené výdavky budú kryté 
z navýšených príjmov a znížením výdavkov na špeciálne služby pri vysporadúvaní pozemkov o 771,- € 
a na rekonštrukciu ciest o 231,- €.  

Škola pripravila návrh na zmeny rozpočtu na dve časti: úpravy financií podľa počtu detí - pre ZŠ, na 
vzdelávacie poukazy, pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia, na učebnice a na predškolákov. Druhá 
časť sa týkala prostriedkov vo výške 4 285,- €, ktorými štát dofinancoval školu v dohodovacom konaní.  
Žiadali vyše 16.000,- Eur a dostali 4285,- Eur. Jedným z dôvodov, prečo dostali menšiu čiastku bolo aj to, 
že štát zrušil racionalizačné opatrenia a ten istý objem finančných prostriedkov sa prerozdelil medzi 
viacerých žiadateľov. Z tohto dôvodu by škola nevedela vykryť výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, 
preto žiada o presun čiastky 8 390,- € z prevádzkových nákladov na osobné. Na prevádzkových nákladoch 
ušetrili aj vďaka tomu, že v r. 2018 nevyčerpali všetky prostriedky a vyše 9000,- € presunuli do r. 2019 
a uhradili z toho najväčšie prevádzkové výdavky (elektrinu, uhlie a pod.). Škola zároveň požiadala 
o možnosť presunúť si k 31.12.2019 malé čiastky medzi podpoložkami, ktoré sa nedajú presne vyčísliť 
k 12.12.2019. Nedá sa presne vypočítať mzda, pretože vopred sa nevie, ako sa budú čerpať dovolenky, aká 
bude chorobnosť a pod. Starosta obce okrem týchto zmien informoval, že škole po uhradí všetkých 
výdavkov stanú prostriedky približne do 1000,- €. Požiadal poslancov o vyjadrenie, či sa tieto prostriedky 
presunú a v r. 2020 sa použijú na režijné výdavky, alebo sa môžu v r. 2019 prerozdeliť na odmeny pre 
zamestnancov. Je to orientačná čiastka, zároveň by z toho museli byť uhradené aj odvody do poisťovní, 
takže na samotné odmeny vyjde z toho možno 650,- € a 350,- € na odvody za zamestnávateľa. Poslanci sa 
informovali, aká je pravda o tom, že riaditeľka školy odchádza. P. Mihál potvrdil, že Mgr. Jankoveová 
vyhrala konkurz na riaditeľku v ZŠ v Novej Bani, pričom nastúpiť by mala od 1.2.2020. Do ukončenia 
školského roka by bola poverená zastupovaním Mgr. Vozárová ako zástupkyňa riaditeľa školy. P. riaditeľka 
vyučovala cca 10 hodín / týždenne, ktoré by sa mohli vyriešiť zastupovaním. Ak budú všetci zainteresovaní 
s týmto návrhom súhlasiť, v rozpočte školy by sa mohli zároveň týmto ušetriť aj finančné prostriedky. 
Výberové konanie by obec vyhlásila cez leto a nový riaditeľ by mohol nastúpiť od 1.9.2020. Poslanci zo 
začiatku neboli za vyplácanie odmien, keď je tu reálna hrozba, že by v r. 2020 musela školu dofinancovávať 
aj obec. Po zohľadnení navrhnutého riešenia, na ktorom by sa mohla ušetriť časť finančných prostriedkov, 
väčšina z nich nakoniec súhlasila s použitím zostatku prostriedkov na odmeny pre učiteľov.  
 

U z n e s e n i e   č. 50/2019 
Obecné zastupiteľstvo 
S ch v a ľ u j e 

Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ po dofinancovaní a presun 9390,- € z položky 630 Tovary a služby na 
položky 610 a 620 Mzdy, platy a odvody 
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 09.1.2.1, 

09.2.1.1 
614 111 650,- € Odmeny zamestnancom 

 09.1.2.1, 
09.2.1.1 

620 111 350,- € Odvody do poisťovní za zamestnávateľa 

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

  ___________________ 
20.12.2019              Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
U z n e s e n i e   č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce 
Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     5 485,90 SPOLU 
  133012 41  + 20,- Daň za užívanie verejného priestranstva 

  221004 41  + 300,- 
Správne poplatky - stavebná správa, overenie 
fotokópie, výrub drevín, matričné doklady 

  223003 41  + 150,- Stravné od zamestnancov 

  312012 111  + 5173,- 
Dotácia zo ŠR pre ZŠ - prenesené 
kompetencie a dofinancovanie 

  312012 111  - 166,- Dotácia zo ŠR pre ZŠ - vzdelávacie poukazy 

  312012 111  - 50,- 
Dotácia zo ŠR pre ZŠ - pre žiakov zo soc. 
znevýhodneného prostredia 

  312012 111 -6,1 Dotácia zo ŠR pre ZŠ - na učebnice 
  312012 111  + 65,- Dotácia zo ŠR pre MŠ - na predškolákov 
          

VÝDAVKY:     470,00 SPOLU 

01.1.1 - výdavky 
obce     1 055,00   

  634001 41  + 600,- Benzín do auta 
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  634002 41  + 4,- Servis auta 
  637001 41  + 125,- Školenia, kurzy, semináre  
  642006 41  + 89,- Členské 

  
717003, 
718003 46  + 237,- 

Rozšírenie kam.systému a el. siete do 
novozakúpenej garáže (doplnenie svetla, 
zmena trasy kabeláže) 

          
04.5.1 - cestná 
doprava     -978,00   

  636002 41  + 30,- 
Požičanie náradia na opravu a údržbu ciest a 
odvodnenia pri cestách 

  637005 41  - 771,- Špeciálne služby - advokátske  
  717002 46  - 237,- Rekonštrukcia ciest 
          
06.2.0 -rozvoj obce     37   

  635006 41  + 37,- 
Oprava, údržba verejných priestranstiev 
(detská preliezka) 

          
06.6.0 - bývanie a 
obč.vybavenosť      220,-   
  632003 41  + 220,- Poštovné stavebný úrad 
          
08.2.0 - kultúrne 
služby     136,-   
  635004 41  + 36,- Oprava rozvodov v kotolni MSKC 

  637002 41  + 100,- 
Honoráre na kult. podujatiach (mikulášske 
predstavenie, hudba pre jubilantov) 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
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3. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2019 podľa skutočných výdavkov. 
 

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

  ___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
5.  Správa hl. kontrolórky obce z kontroly evidencie psov a správy miestnej dane za psa za rok 

2018 na Obecnom úrade a kontroly došlých faktúr za rok 2018 v ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote 
 

Správy z kontrol hlavnej kontrolórky obdržali poslanci na oboznámenie vopred spolu s pozvánkou na 
zasadnutie. Hlavná kontrolórka obce uskutočnila na obecnom úrade kontrolu evidencie a správy miestnej 
dane za psa za rok 2018. Finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných predpisov.  

V Základnej škole s materskou školou uskutočnila hlavná kontrolórka obce kontrolu finančných 
operácií – došlých faktúr za rok 2018 výberovým spôsobom. Finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.  Poslanci vzali obe správy na vedomie. 

 
    U z n e s e n i e   č. 52/2019  

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

1. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly evidencie psov a správy miestnej dane za psa za rok 
2018 na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote. 

2. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly finančných operácií – došlých faktúr za rok 2018 
v Základnej škole s materskou školou vo Veľkej Lehote. 
 

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

20.12.2019              Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2020 
Poslanci obdržali plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020 vopred a všetci 

s ním jednohlasne súhlasili.  
U z n e s e n i e   č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na I. polrok 2020. 
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Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                  
    

  ___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020 

 
Starosta obce upozornil poslancov, že bude mimoriadne obecné zastupiteľstvo ešte v januári, z 

dôvodu vypovedania zmluvy firmou Waste transport a.s., ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu 
v obci a do dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva nebola vedením firmy odsúhlasená nová zmluva, preto 
sa táto bude schvaľovať po novom roku.  

Zasadnutia boli na rok 2020 naplánované na štvrtky, tak ako je stanovené v upravenom rokovacom 
poriadku. Starosta zároveň uviedol, že na poslednom zasadnutí OZ sa nebudú do programu rokovania 
prijímať majetkové veci, pretože program je potom neprimerane dlhý. Na konci roka musí obec riešiť 
vlastné finančné záležitosti – rozpočet, VZN a pod. 

Poslanec p. Peter Víglaský navrhol zvolať aj viac zasadnutí Obecného zastupiteľstva, aby sa 
neprerokovávalo v jeden den veľa bodov programu. Účtovníčka obce Ing. Mániková mu odpovedala, že 
finančné záležitosti obce sú naplánované na prerokovanie podľa navrhnutého plánu.   

Poslanec p. Čík navrhol zmeniť jeden termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 21.5.2020 na 
14.5.2020. S touto zmenou, ako aj s ostatnými termínmi zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej 
Lehote na rok 2020 všetci poslanci jednohlasne súhlasili. 

 
U z n e s e n i e   č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                  
    

  ___________________ 
20.12.2019              Jozef Mihál 
                                starosta obce 

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

 
Pán starosta uviedol, že členkou rady bola bývalá poslankyňa p. Marianna Garajová, ktorej pri zániku 

mandátu zaniklo aj členstvo v Rade školy. Preto je potrebné, aby sa zvolil nový člen Rady školy. Novou 
poslankyňou je p. Marta Šmondrková, preto navrhli poslanci aby sa stala aj členkou Rady školy. Všetci 
poslanci s návrhom súhlasili.  

U z n e s e n i e   č. 55/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 
Člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou vo Veľkej Lehote, a to p. Martu Šmondrkovú. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                  
    

  ___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 



 12

 

 
9. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká 

Lehota za rok 2018 
 

Účtovníčka obce p. Ing. Mániková uviedla, že obec má schválený Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce na roky 2015 – 2024 a ten sa musí pravidelne aj vyhodnocovať, teraz sa predkladá 
vyhodnotenie za roky 2017-2018. V oboch rokoch sa rekonštruovali miestne komunikácie, v r. 2018 sa 
posilňovala elektrická sieť u Vaškov a u Vatalov, pravidelne zabezpečuje obec zber odpadov a 
ich triedenie. Pre zaujímavosť v roku 2017 bolo vyseparovaných 40 ton odpadu, v roku 2018 to bolo 65 ton 
odpadu. Znižujú sa aj emisie produkované domácnosťami, obyvatelia prechádzajú na alternatívne formy  
vykurovania, na ktoré si žiadali dotácie. Obec dotačne podporuje rozvoz stravy pre dôchodcov, zdravotnú 
starostlivosť, nakupoval sa nový nábytok do škôlky. Obec sa stará aj o športovú infraštruktúru, 
mimoškolskú záujmovú činnosť, športové kluby, kultúrne krúžky, turistiku. Zariaďovala sa posilňovňa 
novým športovým náradím, organizovali kultúrne podujatia v obci aj na amfiteátri. Stále sa aktualizuje 
kalendár kultúrnych podujatí a zverejňuje sa všetko na internete. Obec má informačné systémy, s ktorými 
môžeme elektronicky komunikovať s obyvateľmi, keď chcú využívať elektronické služby. Zakúpil sa 
systém Florian na sms rozhlas Florián. Pri nových výstavbách v obci sa robia nové prípojky na obecný 
vodovod, rekonštruuje sa verejné osvetlenie, inštalovali sa aj nové, opravovala sa plocha okolo kolumbária 
a takmer každý rok sa opravujú drevené časti na amfiteátri. Vyhodnotenie od obce si vyžaduje aj BBSK.    
 

U z n e s e n i e   č. 56/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota za rok 
2017 a za rok 2018.   
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                  
    

  ___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
10. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky a  konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Veľká Lehota za rok 2018 
Audit vykonala nová audítorka Ing. Mgr. Nora Bugárová, ktorá počas auditu nezistila žiadne 

pochybenia a skonštatovala, že obec v r. 2018 hospodárila v súlade s platnými požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách. Keďže v našej obci vykonávala audit prvýkrát, žiadala si viac podkladov, aj z r. 
2017 na porovnanie. Poslanci vzali správu z auditu individuálnej účtovnej, aj konsolidovanej účtovnej 
závierky jednohlasne na vedomie. 

U z n e s e n i e   č. 57/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Správu nezávislého audítora Ing. Mgr. Nory Bugárovej z auditu účtovnej závierky za rok 2018.  
2. Správu nezávislého audítora Ing. Mgr. Nory Bugárovej z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

za rok 2018.  
 

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

  ___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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11. Konsolidovaná výročná správa obce Veľká Lehota za rok 2018 

 
Účtovníčka obce p. Ing. Mániková uviedla, že je to zhrnutie celoročného hospodárenia obce a školy 

za rok 2018. Informácie sú prevažne tie isté, alebo podobné, ako boli aj v záverečnom účte. Je to zhrnutie, 
čo všetko sa za ten rok v obci spravilo, ako hospodári obec a škola spolu. Konsolidovaná výročná správa 
bola overená audítorom a bude zverejenená na internetovej stránke obce a v centrálnom registri. 
 

U z n e s e n i e   č. 58/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  
Konsolidovanú výročnú správu obce Veľká Lehota za rok 2018.  

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

      __________________ 
20.12.2019              Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
12.  Návrh na schválenie VZN č. 4/2019, ktorým sa ruší VZN č. 1/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane jeho dodatku 
VZN č. 6/2017 k 31.12.2019 

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov, že staré VZN sa môže zrušiť len prijatím nového VZN, 
ktoré zruší staré. Pôvodné VZN č. 1/2015 vrátane jeho dodatku sa ruší z dôvodu návrhu nového VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 
Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 
VZN obce Veľká Lehota č. 4/2019, ktorým sa ruší VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane jeho dodatku VZN č. 6/2017 
k 31.12.2019. 

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

 
13. Návrh na schválenie VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
Starosta obce vysvetlil prítomným, že obec navrhla zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2020 o 3,- € na osobu, pretože sa zvýši zákonný poplatok za triedený odpad z 12 
€/t na 22 €/t a zberová spoločnosť zvýšila ceny za vývoz a skládkovanie o vyše 50%. Aj keď sa podarilo 
znížiť veľkoobjemný odpad skoro o 30t oproti minulému roku tým, že sa zrušili veľkokapacitné kontajnery 
a triedi sa stále viacej komunálneho odpadu v obci, vybraný poplatok za komunálny odpad nepokrýva 
náklady za jeho zber. Navrhlo sa zvýšenie z 15 € na rok na jedného obyvateľa na 18 € na rok. Pán starosta 
dlho rokoval so zberovou spoločnosťou o návrhu nových cien. Dal si spraviť tri cenové ponuky od 
súčasného dodávateľa, od Technických služieb mesta Zlaté Moravce a od Tekovskej ekologickej z Nového 
Tekova, tieto dve spoločnosti však nemajú kapacity na to, aby rozšírili zvoz aj pre iné obce. Najlacnejšie 
teda opäť vychádzala terajšia firma Bzenex BMP zo Bzenice. Nakoľko s obcou firma Waste transport, a.s. 
vypovedala zmluvu od 5.12.2019, kde je trojmesačná výpovedná lehota, bude obec uzatvárať novú zmluvu 
s novými cenami v januári.  
Ďalej pán starosta povedal, že veľkokapacitné kontajnery budú poskytnuté pre občanov dvakrát do roka, 

a to na jar a na jeseň. Vyložia sa a vyzbiera sa po dedine veľkoobjemový odpad. Vyhlási sa pre občanov, 
že je zber triedeného odpadu, a keď bude obecný traktor, poodváža odpad od brán rodinných domov. Na 
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Inovci sa zriadi uzavreté stojisko pre zber komunálneho odpadu, od ktorého budú mať kľúče obyvatelia 
a chatári z danej časti obce.   
 

Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 
VZN obce Veľká Lehota č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)     
 
                 

14. Návrh na schválenie Smernice č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov 
Starosta Jozef Mihál uviedol, že tak ako doteraz, obyvateľom s trvalým pobytom z častí Inovec a 

Čigág, kde nie je zabezpečený pravidelný zber odpadu, bude poskytnutý finančný príspevok zohľadňujúci 
sťažené životné podmienky. Po vyrovnaní všetkých záväzkov voči obci im bude vyplatených 8 €/osobu.  

 
U z n e s e n i e   č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 
Smernicu č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov. 

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

   ___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

15. Návrh na schválenie VZN č. 6/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 
Účelom tohto VZN je určiť sadzbu poplatku pre jednotlivé stavby len v extraviláne obce Veľká Lehota. 

Podliehajú mu pozemné stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, boli ohlásené 
stavebnému úradu, bolo vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo boli 
dodatočne povolené. Podľa zákona je oslobodená podlahová plocha do 60 m2. Návrh VZN bol spracovaný 
na sumu 35 EUR za každý aj začatý m2. Poplatok za rozvoj by sa uhradil na základe podlahovej plochy 
stavby po vydaní právoplatného stavebného polenia vydaného obcou Veľká Lehota. Vybrané peniaze bude 
môcť obec použiť len na kapitálové výdavky ako napr. na rekonštrukciu ciest, verejného osvetlenia alebo 
iné. Poslankyňa Ing. Antónia Garajová dala návrh na zníženie sumy, pretože je to najvyššia možná suma, 
aká podľa zákona môže byť a tiež v porovnaní s ostatnými obcami a mestami. Starosta obce dal najprv 
hlasovať za VZN tak ako bolo predložené poslancom so sumou 35 EUR/m2. Uvedený návrh neschválili.  

 Poslanci sa nakoniec dohodli na sume 30 EUR za každý aj začatý m2.  
 

Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e   

VZN obce Veľká Lehota č. 6/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj so sumou 35 Eur/m2 
uvedený v §3. 
 

Hlasovanie: záver – VZN 6/2019 so sumou 35,- €/ m2 neschválené 
prítomní 7  
„za“ – 0 
„proti“ – 2  (Ing. Antónia Garajová, Peter Víglaský) 
„zdržali sa“ – 5 (Rozália Garajová, Marta Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   
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U z n e s e n i e   č. 60/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 

Pozmeňovací návrh k VZN 6/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj so sumou 30 Eur/m2 

uvedený v §3. 
 

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

___________________ 
20.12.2019              Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e   

VZN obce Veľká Lehota č. 6/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj so sumou 30 Eur/m2 
uvedený v §3. 
 

Hlasovanie:  prítomní 7  
„za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, 
Vladimír Zduch, František Čík)   
„proti“, „zdržal sa“ – 0   

 
16. Návrh na schválenie VZN č. 7/2019, ktorým sa ruší VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na 
území obce Veľká Lehota k 31.12.2019 

Návrh na zrušenie VZN 3/2018 bol podaný z dôvodu spracovania nového VZN 7/2019, ktoré bude platné 
na rok 2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 
VZN obce Veľká Lehota č. 7/2019, ktorým ruší 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 
k 31.12.2019. 

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

17. Návrh na schválenie VZN č. 8/2019 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 

Účtovníčka obce uviedla, že škola predložila návrh rozpočtu a podľa počtu detí a žiakov sa prepočítalo, 
koľko dostane obec v podielových daniach na školské zariadenia, teda na materskú školu, školský klub detí 
a na výdajnú školskú jedáleň. Odpočítali sa vlastné príjmy školy, to sú tie poplatky, ktoré vyberú od rodičov 
a na réžiu. Koeficient na dieťa a žiaka je stanovený 90, obec ho nechcela príliš navyšovať, aj keď podľa 
prepočtu ministerstva financií sa predpokladá, že by mohol byť koeficient vyšší. Aj v roku 2020 podľa 
výpočtov by mala obec v podielových daniach dostať to, čo dá školským zariadeniam. Je to však vo veľkej 
miere aj vďaka tomu, že sa musela spraviť zmena vo výdajnej školskej jedálni a máme nového dodávateľa 
stravovania. Mesačne bude obec financovať školské zariadenia sumou 5663,- Eur. V rozpočte sú uvedené 
mzdy, odmeny, učitelia si zvyšujú kredity, atestácie a tak ďalej. Zvyšuje sa každým rokom príplatok za 
prax ako majú odpracované roky. To všetko má vplyv na zvyšujúci sa rozpočet. Škôlka má navrhnuté 700,-
€ na nákup zariadenia, koberec a skrinky. V jedálni a v školskom klube detí nejaké výrazné výdavky 
navrhované neboli. 
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Obecné zastupiteľstvo  

S ch v a ľ u j e 
VZN obce Veľká Lehota č. 8/2019 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.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 

 
18. Návrh na schválenie Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom 

 
Starosta obce oboznámil prítomných, že návrh zmluvy od firmy Bzenex BMP a.s. ešte nebol doručený 

obci. Zmluva sa bude schvaľovať v januári 2020 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Zatiaľ do konca januára 2020 bude obec platiť po starom za odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu.  

 
19. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022 

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce mali všetci poslanci doručené spolu s pozvánkou na zasadnutie. 
Účtovníčka obce Ing. Mániková k nemu dodala, že p. kontrolórka vyčíslila doplatok obce na nakladanie 
s komunálnym odpadom vyše 5000,- Eur a doplatok aj na činnosť stavebného úradu. Doplatok na odpad 
sa budeme snažiť znížiť vyššou separáciou a na činnosť stavebného úradu obec dopláca, pretože dotácia 
zo štátneho rozpočtu nepostačuje. Hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom rozpočet obce na roky 
2020-2022 schváliť. 
 

20. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2020-2022 
 

Starosta Jozef Mihál uviedol, že v rozpočte sú zahrnuté investičné aktivity - klimatizácia obecného úradu 
2500,- €, nákup pozemkov a vysporiadanie 10 000,- €, projekty na cesty 1000,- €. Spracované sú projektové 
dokumentácie na miestne komunikácie, ktoré by sa mohli v ďalších rokoch už rekonštruovať, ako napríklad 
most pri A. Suchom k E. Ebergényimu, vrátane cesty, odstavná plocha pri cintoríne,  cesty aj na Inovci, ak 
obec získa dotáciu na rekonštrukciu, ktorú žiadala od BBSK. Do februárového zastupiteľstva dostanú 
poslanci rozpis a môžu sa rozhodnúť na ktoré investície a rekonštrukcie sa pristúpi. Bude potrebné urobiť 
aj rigol u Vaškov, kvôli tečúcej vode po ceste. Obec chce pokračovať vo vysporiadaní pozemkov, 
z uplynulých rokov ostali nevysporiadané už len Lúčky, ďalej by bolo potrebné vysporiadať cestu na 
Víglaši pri Milanovi Műllerovi ml. a na Podcigliansko, časť cesty k cintorínu a rieši sa chodník vedľa cesty. 
Pani notárka JUDr. Petrušová odporučila pozemky pod chodník rozdeliť na 3-4 etapy. P. Milan Műller st. 
sa pýtal, či sa v r. 2020 bude cesta na Víglaši pri jeho synovi aj asfaltovať. Pán starosta ubezpečil p. M. 
Műllera, že budúci rok sa cesta pri jeho synovi vysporiada a keď bude obecná, dá sa spracovať projektová 
dokumentácia na rekonštrukciu a môže sa ďalšie roky aj asfaltovať. V r. 2020 sa asfaltovanie nestihne, 
pretože ten úsek bude potrebné riešiť komplexne aj so spoločnými dvormi pod cestou. Len na projektovú 
dokumentáciu sa väčšinou čaká 3-4 mesiace a ďalšie dva trvá verejné obstarávanie. Asfaltovať sa môžu v r. 
2020 úseky, na ktoré je už spracovaná projektová dokumentácia. Obec má spracovanú projektovú 
dokumentáciu aj na prestavbu telocvične - 89.000,- €, projektovú dokumentáciu na cintoríne na zámkovú 
dlažbu – do 8000,- €.  

V rozpočte obce sú ďalej zahrnuté výdavky na územný plán 20 850,- €, prestavbu bývalého stavebného 
strediska 50 000,- €, rekonštrukciu ciest 80 000,- €, vodovodnú prípojku pre školu 2 000,- €. Čo sa týka 
prestavby bývalého zdravotného strediska, čaká sa na výstavbu trafostanice, elektrikári už majú v rukách 
právoplatné stavebné povolenie na jej výstavbu. Všetky investičné akcie sú navrhnuté financovať 
z rezervného fondu, jeho čerpanie je na rok 2020 narozpočtované vo výške 183.000,- €. 

V bežných výdavkoch sú navrhnuté bežné opravy ciest, dokúpiť stroje do posilňovne, nutná bude oprava 
amfiteátra, najmä pódia.  

V r. 2020 by sa starosta obce chcel zaoberať aj čističkou odpadových vôd, dať spracovať aspoň 
projektovú dokumentáciu. Našiel firmu, ktorá vyhodnotí súčasnú čističku, či sa dá s ňou ešte niečo robiť. 
Obec má v rozpočte na rok 2020 zahrnuté poskytnutie dotácií - pre MUDr. Drinku bola navrhnutá 
v rovnakej výške ako ostatné roky 1392,- €. Doktor žiadal 2160,- €, pretože mu navýšili nájom, avšak 
poslanci súhlasili s navrhnutou pôvodnou sumou. Ďalšia dotácia je pre TJ Partizán 5100,- €, k čomu sa 
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starosta obce opýtal, či na plagátoch bude stále uvedená TJ Partizán Veľká Lehota. Ak bude spomenutá aj 
Malá Lehota, mali by žiadať dotáciu aj od obce Malá Lehota. Pre ŠK Karate Nová Baňa je v rozpočte 
dotácia 500,- €. V ŠK Karate trénuje viacero detí z našej obce, ale na medzinárodných súťažiach v karate 
reprezentujú našu obec a Slovenskú republiku súrodenci Kocianoví, preto ich chce aj obec takouto formou 
podporiť. Ďalej sa navrhuje poskytnúť dotáciu pre Dominik n.o. 1500,- € na rozvoz stravy pre dôchodcov 
v obci, ktorých je v priemere okolo 25 v obci.  

Rozpočet je možné v priebehu roka meniť, podľa potrieb obce. Tento rok sa rozpočet zostavoval veľmi 
ťažko. V minulých rokoch sa niektoré investície dali rozpočtovať aj z bežných príjmov obce, tento rok sa 
musel použiť len rezervný fond. Do úverov obec veľmi nechce vstupovať, pokiaľ nemusí.  

V prvých zmenách rozpočtu bude musieť obec riešiť príspevok pre obyvateľov s trvalým pobytom 
v obci, ktorí sú umiestnení v zariadení pre seniorov Dominik n.o., konkrétne žiadajú na 8 obyvateľov. Obec 
je v zmysle zákona povinná doplácať na prevádzkové náklady ako neverejnému poskytovateľovi. Najprv 
si však musíme zistiť všetky potrebné informácie ohľadom financovania, pretože v podielových daniach 
obec dostáva na obyvateľov nad 62 rokov len 5%, čo je približne 60,- €/ročne na 1 obyvateľa. Zároveň 
obec bude musieť doplácať aj na nášho obyvateľa M. Šmondrka, ktorý bude od 20.12.2019 umiestnený do 
Domova dôchodcov Nádej v Zlatých Moravciach, kde je poplatok 500,- €/mesačne. Bude to hradené z jeho 
dôchodku a zvyšok bude musieť obec doplácať. Obec si bude môcť uplatniť niektoré výdavky do 
dedičského konania, ale aj to len v prípade vybavovania pohrebu a pod. Bola oslovená aj jeho rodina, ktorá 
nejaví žiaden záujem. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet školy, o ktorom boli poslanci detailnejšie 
informovaní pri schvaľovaní VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a dieťa a žiaka školských zariadení. 

U z n e s e n i e   č. 61/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Veľká Lehota na roky 2020-2022.   
2. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022. 
               

B. S c h v a ľ u j e  
Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2020 – 2022.   
 

C. U k l a d á 
Účtovníčke p. Mánikovej zverejniť rozpočet na roky 2020 – 2022 na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce.  
   
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 
 

___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

21. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy  na odkúpenie pozemku pod MK pri cintoríne 

Pán starosta oboznámil prítomných, že obec vykupuje pozemok pod miestnou komunikáciou pri 
cintoríne smerom k Domu smútku. Nakoľko dvaja vlastníci nesúhlasia s odpredajom obci celého pozemku, 
obec dá spracovať geometrický plán a zameria len teleso cesty. Dvaja žijúci vlastníci súhlasili s 
odpredajom, a preto obec spracovala kúpnu zmluvu. Poslanci súhlasili so schválením kúpnej zmluvy a aj s 
vypracovaním geometrického plánu.   
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U z n e s e n i e   č. 62/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo  
S ch 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 odkúpi 
spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. EKN 1508/3 vyznačená ako trvalý 
trávny porast o výmere 254 m2:  

- podiel 1/4 od Ireny Ďurčekovej, rod. Víglaská, nar. 09.01.1947, bytom Nová Baňa, Kamenárska 45, 
- podiel 1/8 od Margity Garajovej, rod. Šmondrková, nar. 25.02.1953, bytom Nová Baňa, Nábrežná 

1149/6, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 

 

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

___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 

22. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na 
parcelách CKN 694/18 a 694/19 
 
Starosta Jozef Mihál oboznámil prítomných, kde sa nachádzajú pozemky, na ktorých chce ich 

vlastník p. Richard Toma z Klátovej Novej Vsi postaviť dve chaty. Je to v časti obce Inovec medzi pani 
Priatkovou a Binderovou, kde už sú schválené dve chaty a ich vlastníci si vybavili aj stavebné povolenie. 
Pani Binderová, ktorá sa zúčastnila obecného zastupiteľstva povedala, že výstavba chát v tejto oblasti úplne 
kazí ráz krajiny, že predtým tam boli kvitnúce lúky a teraz tam v podstate bude sídlisko. Pán starosta 
pripomenul, že hlavne z toho dôvodu sa spracováva územný plán obce, ktorý by vymedzil, kde bude 
povolená výstavba a kde nie. Žiadateľom sa musí odôvodniť, prečo sa niektoré chaty povolili a iné zase 
zakázali. Poslanci sa však zhodli na tom, že nesúhlasia, aby chaty boli príliš blízko seba a uprostred 
súčasných lúk. Preto sa zhodli na spôsobe odsúhlasovania požiadaviek na výstavbu. Tieto budú povoľované 
do schválenia územného plánu len pri existujúcich miestnych komunikáciách. Poslanci sa zhodli, že v tomto 
prípade súhlasia s výstavbou pri existujúcej miestnej komunikácii s jednou chatou za obvyklých 
podmienok.   

U z n e s e n i e   č. 63/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo  
S ú h l a s í  
S plánovanou výstavbou jednej rekreačnej chaty na parcele C-KN  694/18 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 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 
 

___________________ 
20.12.2019         Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 



 19

23. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele 
EKN 696/13 

 

Pán starosta oboznámil prítomných, že Mgr. Jaroslav Kocian s manželkou požiadali o súhlas 
s výstavbou rekreačnej chaty na parcele EKN 696/13 so zastavanou plochou do 60 m2. Pozemok sa 
nachádza oproti chate Miroslava Miku a vedľa chaty Juraja Chrena. V týchto miestach sa nachádza aj 
verejný vodovod, na ktorý by sa chceli napojiť. Poslanci sa vyjadrili, že proti napojeniu nemajú námietky, 
ale len ak to povolí StVPS, a.s.. Inak si budú musieť vyvŕtať studňu.  
 

U z n e s e n i e   č. 64/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S ú h l a s í  
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele E-KN 696/13 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. 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 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 
 

___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

24. Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele 
EKN 761/1 

 
Žiadosť o súhlas s výstavbou rekreačnej chaty na parcele EKN 761/1 predložila poslankyňa Ing. A. 

Garajová s manželom. Pozemok sa nachádza na Inovci oproti pani Krbáťovej. V blízkosti pozemku sa 
nachádza vodovodné potrubie, ale jedná sa o hlavný prívod z vodojemu, na ktorý sa nedajú pripájať 
individuálne prípojky. Ako zdroj pitnej vody si preto budú musieť dať vyvŕtať studňu. Poslanci súhlasili 
s výstavbou rekreačnej chaty, keďže pozemok sa nachádza pri existujúcej miestnej komunikácii. 
 

U z n e s e n i e   č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S ú h l a s í  
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele E-KN 761/1 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 7 „za“ – 6 (Rozália Garajová, Marta Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter 
Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 
„zdržala sa“ – 1  (Ing. Antónia Garajová) 

___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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25. Zasadnutie krízového štábu obce 

 

Referentka obce Ing. Vatalová, oboznámila prítomných, že všetci poslanci sú členmi krízového štábu 
obce. Obec si pravidelne plní svoje úlohy v oblasti ochrany obyvateľstva, krízového riadenia 
a hospodárskej mobilizácie.  

 
26. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec 

Veľká Lehota za rok 2019 prácu naviac. 
 

Pán starosta informoval prítomných, že za prácu poslancov, ktorú vykonávali počas roka 2019 nad 
rámec zasadnutí obecného zastupiteľstva, dostanú odmenu podľa odpracovaných hodín. Váži si prácu 
a pomoc každého jedného z nich, každý pomohol podľa svojich možností, rodinných, zdravotných aj 
časových. Poslanci pomáhali pri Gajdošských fašiangoch, stavaní mája, DFF pod Inovcom, stretnutí 
jubilantov, uvítaní detí a pri odhŕňaní snehu v zime. Starosta obce si vždy poznačil počet hodín jednotlivo 
u každého z nich, stanovila sa sadzba 5,50 €/hodinu a pri p. Zduchovi sa zohľadnilo to, že pri prácach 
používal aj svoj vlastný traktor, do ktorého tankoval naftu z vlastných prostriedkov. Poslanec František Čík 
uviedol, že keďže on a p. Peter Víglaský boli na obecných akciách za Telovýchovnú jednotu Partizán, 
nemohli pomáhať pri iných činnostiach obci. Starosta obce uviedol, že je v poriadku, váži si aj to, keď si 
našli čas napríklad počas gajdošských fašiangov, ale odmenu im môže vyplatiť len za prácu, ktorú 
vykonávali ako poslanci, nie členovia občianskeho združenia. 

U z n e s e n i e   č. 66/2019 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec Veľká Lehota za rok 2019 
prácu naviac, a to: 
Jaroslav Víglaský –   159,50 EUR 
Rozália Garajová –     93,50 EUR 
Vladimír Zduch –   206,25 EUR 
Ing. Antónia Garajová –    20,00 EUR 
Peter Víglaský -      27,50 EUR 
František Čík -      27,50 EUR 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 
 

___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

27. Rôzne -žiadosti o zameranie a majetkovo-právne vysporiadanie prístupových komunikácií na 
Inovci 

 
Starosta obce informoval prítomných, že na obecný úrad boli doručené dve žiadosti od občanov 

v časti obce Inovec na majetko-právne vyspriadanie prístupových komunikácií k ich domom a pozemkom. 
Prvá žiadosť bola od vlastníkov rodinných domov č. 583, 584 a 644, ktorí nemajú zameranú prístupovú 
komunikáciu. Zaužívaná prístupová komunikácia sa využíva už viac ako 47 rokov. Je to ich vlastná 
prístupová komunikácia, o ktorú sa starajú a udržiavajú jej priechodnosť. Obec Veľká Lehota vysporiadava 
pozemky pod miestnymi komunikáciami, a preto žiadajú aby aj im bola zameraná a vysporiadaná miestna 
komunikácia k ich nehnuteľnostiam.  

Ďalšia žiadosť sa týka o zameranie a majetko-právne vysporiadanie jedinej prístupovej 
komunikácie k rodinným domom č.602, 603, 604 a 607 na Inovci, ktorá sa nachádza oproti p. Hengeričovej. 
Táto cesta je nesprávne zakreslená a nie je majetko – právne vysporiadaná. Obec bude musieť požiadať 
geodeta, aby zameral prístupové miestne komunikácie a potom môže začať pozemky odkupovať do svojho 
vlastníctva. 
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Pán starosta informoval, že je spravený návrh geometrického plánu cesty na Inovci pri p. Urbanovi 
a má prísľub od všetkých majiteľov pozemkov k odpredaju svojich častí za cenu 1,85 €/m2.  

Od roku 2010 sa postupne majetkovo-právne vysporiadavajú jednotlivé úseky v obci Veľká Lehota.   
V roku 2016 bolo schválené Uznesenie č. 75/2016 na úseky, ktoré sa plánovali vysporiadať, z toho sa už 
vysporiadali všetky okrem vytvorenia novej miestnej komunikácie cez Lúčky smerom na Víglaš, ktorú by 
obec chcela vysporiadať v najbližšej dobe. Preto by bolo dobré, aby poslanci prijali znova uznesenie, 
v ktorom určia ďalšie úseky ciest a obec bude môcť začať s prípravnými prácami na vybraných úsekoch.  

 
U z n e s e n i e   č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Úseky miestnych komunikácií na vysporiadanie vlastníctva postupne podľa možností obce: 

- prístupová komunikácia k RD č. 602, 603, 604 a 607 na Inovci 
- prístupová komunikácia k RD č. 583, 584 a 644 na Inovci 
- cesta na Víglaši - Podcigliansko k RD č. 526 (C-KN 153/19) 
- cesta na Inovci pri p. Urbanovi RD č. 595 
- chodník pri hlavnej ceste od obecného úradu po kostol  

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

___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 

- žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Dominik n. o. 
Dominik, n.o. si podal žiadosť podľa § 75 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o finančnú 

podporu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb na osem obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt 
v obci Veľká Lehota.  Pán starosta uviedol, že sa plánuje zúčastniť školenia o poskytovaní sociálnych 
služieb, aby obec správne postupovala podľa zákona pri poskytovaní príspevku v roku 2020. Účtovníčka 
obce Ing. Mániková informovala  prítomných, že na týchto osem ľudí nedopláca BBSK. Príspevok sa počíta 
z ekonomicky oprávnených nákladov, čo sú náklady na pobyt obyvateľa tohto zariadenia. Z podielových 
daní dostáva obec 5% na obyvateľa nad 62 rokov – čo vychádza na každého občana v obci 60 Eur na rok. 
Obec sa pre týchto ľudí snaží robiť autobusové zájazdy, stretnutie jubilantov a rôzne iné akcie. Obec sa 
musí postarať aj o občanov, ktorí nie sú schopní si uhradiť zdravotnú starostlivosť, či umiestniť ich do 
sociálneho zariadenia. Prvoradý pri sociálnej starostlivosti je zákon o rodine, a preto obec môže zohľadniť 
aj rodinné prostredie jednotlivcov. 
 

- informácia o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu od 1.1.2020 

K zmene organizačnej štruktúry povedal pán starosta, že od 1.12.2019  nepracuje na obecnom úrade 
zamestnanec na čistenie verejných priestranstiev Jozef Garaj, ktorému skončila pracovná zmluva na dobu 
určitú, mzda bola financovaná z projektu cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny. Od 1.1.2020 bude prijatý nový 
zamestnanec na pozíciu údržbár. Jeho pracovná náplň bude vodič traktora, čistenie verejných priestranstiev, 
správa obecných budov a ďalšie činnosti. Zamestnancom bude p. Dominik Zduch na plný pracovný úväzok. 
V r. 2020 by mali dôchodkový vek dosiahnuť ďalší 2 zamestnanci obce. 

 
Doplnené do programu: Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe slovenského dvojkríža na 
parc. EKN 689/79“. 
 
Pán poslanec Peter Víglaský povedal, že si dal spraviť všetky potrebné náležitosti ako geometrický 

plán, zameranie pôdorysu a technický popis stavby. Poslanci dostali materiály k nahliadnutiu na 
obecnom zastupiteľstve. Referentka obce p. Ing. Vatalová sa spýtala, že prečo vyníma z pôdneho fondu 
197 m2, keď pôdorys kríža je 1m x 1m. P. Víglaský odpovedal, že je to z toho dôvodu, keď bude chcieť 
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neskôr urobiť spevnenú plochu na oddychovú časť, tak aby potom nemusel znovu žiadať o vyňatie. 
Upozornila ho, že aj bude chcieť robiť terénne úpravy, musí požiadať o ich schválenie. Starosta obce 
sa pýtal, či okrem kríža plánuje aj inú výstavbu. Povedal, že nie, iba oddychovú časť ako lavičky 
a stolíky pre turistov. Plochu plánuje spevniť štrkom alebo nejakou dubovou výplňou, nebude robiť ani 
terénne úpravy. Pán starosta povedal, že k výstavbe slovenského dvojkríža nič nemá aj oddychová zóna 
môže byť, ale s prístreškami, chatou a žiadnymi inými stavbami nebudú súhlasiť. P. Víglaský s jeho 
stanoviskom súhlasil a uviedol, že nič také na Štambrku stavať nebude. Ešte bol vyzvaný ostatnými 
poslancami, aby odstránil zničenú unimobunku, ktorá je stále na jeho pozemku.  

  
U z n e s e n i e   č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Výstavbu slovenského dvojkríža na parcele č.  EKN 689/79 v časti obce Inovec a vyňatie 197 m2 trvalého 
trávnatého porastu na ostatnú plochu. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 
 

___________________ 
20.12.2019               Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
28. Diskusia 
 Pán starosta informoval prítomných, že ho požiadal starosta Malej Lehoty, že v januári 2020 by chcel 

mať v našej obci predvolebný míting. Kandiduje do národnej rady za stranu Kotlebovci – Ľudová strana 
naše Slovensko. Poslanci sa vyjadrili, že proti predvolebnému mítingu nič nemajú.  

Pán starosta pripomenul, že na ceste na Inovci v zákrute pod p. Hengeričovou, dal rozšíriť a spravilo sa 
tam odvodnenie.  
Ďalej informoval, že jeden veľkokapacitný kontajner z cintorína sa dal preč a zostal tam iba jeden. 

Ľudia tam nosili odpad, ktorý tam vôbec nepatril. Kontajner na cintoríne slúži len na odpad z cintorína a nie 
na iný.  
 

29. Návrh na uznesenie a záver. 
Po skončení diskusie pán starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 47-68/2019, poďakoval 

prítomným za účasť, poprial im príjemné Vianočné sviatky a zasadnutie ukončil o 21:18 hod.  
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

 
 
Zapísala: Ing. Mária Benčová 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Antónia Garajová      ........................           
 
 
Vladimír Zduch           ......................... 

 
 
 

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

 


