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Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.01.2020 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: Peter Víglaský, Marta Šmondrková 

Zapisovateľka: Ing. Anna Vatalová 

Ospravedlnená: hlavná kontrolórka obce. 

Zasadnutia sa zúčastnili zamestnankyňa obce Ing. Katarína Mániková a 1 obyvateľka obce.  

 

Program zasadnutia: 

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

2. Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní služieb pri nakladaní so zmesovým komunálnym 

odpadom a objemným odpadom v obci Veľká Lehota s firmou Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica.   

3. Návrh na schválenie Internej smernice 1/2020 o príspevku pri narodení dieťaťa. 

4. Návrh na schválenie príspevku na prevádzku pri poskytovaní sociálnej služby. 

5. Návrh na schválenie Zadania Územného plánu obce Veľká Lehota. 

6. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. 

7. Diskusia. 

8. Návrh na uznesenie a záver. 

 

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

 

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

Annu Vatalovú a za overovateľov zápisnice Petra Víglaského a Martu Šmondrkovú. Starosta obce dal 

hlasovať za navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia OZ.  

 

U z n e s e n i e  č. 1/2020                                                 
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
 Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 

Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   

 

      

  ___________________ 

27.01.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

2. Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní služieb pri nakladaní so zmesovým komunálnym 

odpadom a objemným odpadom v obci Veľká Lehota s firmou Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica.   

  

 Starosta obce na poslednom zastupiteľstve zo dňa 12.12.2019 avizoval, že v januári sa bude konať 

mimoriadne zastupiteľstvo z dôvodu schvaľovania zmluvy na zber, odvoz a likvidáciu odpadov v obci. 

Obec požiadala o tri cenové ponuky na zber komunálnych odpadov, a to súčasného dodávateľa Bzenex 

BMP s.r.o., Technické služby mesta Zlaté Moravce a Tekovskú ekologickú z Nového Tekova. 

Posledné dve spoločnosti cenovú ponuku nedali obci vôbec, Technické služby mesta Zlaté Moravce 

boli najlacnejšie, avšak nemajú kapacity na to, aby rozšírili zvoz aj pre iné obce.  Súčasná zberová 

spoločnosť Bzenex BMP zo Bzenice (ktorá patrí pod spoločnosť Waste transport) predložila 

najlacnejšiu cenovú ponuku, aj keď ceny boli vyššie ako doteraz, o vyše 50 %. Zabezpečovať budú 

zber komunálneho odpadu z kukanádob v obci, objemný odpad z veľkokapacitných kontajnerov bude 

odvážať pán Šipikal z Novej Bane a voziť ho bude na skládku do Bzenice. Ak by sa vozil odpad 
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z kontajnerov iba do Novej Bane, obec by musela platiť ešte poplatky za prekládku a dodatočný odvoz 

na Bzenicu. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je v našej obci stanovený tento 

rok na 18 € na osobu. V porovnaní s okolitými obcami máme poplatok najnižší, v Malej Lehote je 20 

€, v Brehoch platia 30 €, v Rudne nad Hronom 19 € a v Tekovskej Breznici je vo výške 20 € na osobu. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie zmluvy so spoločnosťou Bzenex BMP, s.r.o, ktorá bude 

uzatvorená na obdobie 24 mesiacov.  

  

U z n e s e n i e   č. 2/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

S ch v a ľ u j e 
Zmluvu o poskytovaní služieb na zber, odvoz a likvidáciu odpadov v obci Veľká Lehota s firmou 

Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica.  

 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 

Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   

 

 

           ___________________ 

27.01.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

 

3.  Návrh na schválenie Internej smernice 1/2020 o príspevku pri narodení dieťaťa. 

 

O poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa sa poslanci spolu so starostom obce dohodli už pri 

prípravách rozpočtu na rok 2020. V rozpočte sú schválené finančné prostriedky na tento účel, ešte bolo 

potrebné schváliť smernicu s podmienkami na vyplácanie príspevku. Príspevok by sa vyplácal deťom 

narodeným po 1.1.2020, ktoré majú trvalý pobyt v obci Veľká Lehota. Výška jednorazového finančného 

príspevku je v sume 150,- €. Rodičia môžu o príspevok požiadať do dovŕšenia jedného roka dieťaťa. 

Poslanci jednohlasne schválili prijatie internej smernice, ktorá upravuje podmienky poskytnutia finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa.  

U z n e s e n i e   č. 3/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

S ch v a ľ u j e 
Internú smernicu č. 1/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.  

 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 

Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   

   

 

___________________ 

27.01.2020              Jozef Mihál 

                                starosta obce 

      

4. Návrh na schválenie príspevku na prevádzku pri poskytovaní sociálnej služby. 

 

Starosta obce vysvetlil prítomným, že obyvateľ obce p. Milan Šmondrk, bytom Veľká Lehota č. 344, 

bol 20.12.2019 umiestnený do zariadenia Nádej DD a DSS n.o., v Zlatých Moravciach. Predtým bol skoro 

mesiac  v nemocnici  a v Handlovej na oddelení pre dlhodobo chorých. Jeho zdravotný stav bol veľmi 

vážny. Obec zabezpečila vybavenie posúdenia na odkázanosť na sociálnu službu a všetky ostatné potrebné 

veci na umiestnenie do sociálneho zariadenia, nakoľko návrat domov nebol pre neho možný zo zdravotných 

dôvodov, ako aj z bytových. Jeho blízka rodina sa nedokázala o neho postarať, bývanie mal 

v nevyhovujúcom stave, do ktorého sa už nemohol vrátiť, nakoľko by nemal zabezpečenú ani osobnú 
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starostlivosť a je odkázaný na pomoc druhých. Starosta vybavil umiestnenie v domove sociálnych služieb 

Nádej v Zlatých Moravciach. Jeho starobný dôchodok, ktorý poberá, nepokrýva mesačné náklady na 

poskytovanie sociálnej služby. Z toho dôvodu požiadalo zariadenie Nádej podľa §75 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách o poskytovanie finančného príspevku obec vo výške 134,- €/mesačne. Obec 

podľa zákona o sociálnych službách môže poskytnúť finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ale iba vtedy, ak o to sama obec požiada. Tento konkrétny 

prípad je veľmi osobitý, a preto sa poslanci rozhodli pomôcť nášmu obyvateľovi. Súhlasili, aby obec 

požiadala neverejného poskytovateľa o poskytovanie sociálnej služby zariadenie Nádej DD a DSS, n.o. 

v Zlatých Moravciach. Starosta obce ešte poslancov informoval, že podal žiadosti o umiestnenie Milana 

Šmondrka aj v DD a DSS v Novej Bani a v DD a DSS v Žiari nad Hronom, kde sú lacnejšie mesačné 

náklady na pobyt a v prípade jeho preloženia by mohol byť nižší.  

 

   U z n e s e n i e   č. 4/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

S ch v a ľ u j e 
podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v Nádej DD a DSS, n.o., Zlaté Moravce pre p. Milana 

Šmondrka, Veľká Lehota 344 a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa §75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov pre zariadenie Nádej DD a DSS, n.o., Zlaté Moravce.   

 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 

Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   

   

 

___________________ 

27.01.2020              Jozef Mihál 

                                starosta obce 

  

5. Návrh na schválenie Zadania Územného plánu obce Veľká Lehota. 

 

 Obci bolo dňa 21.01.2020 doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu v Banskej Bystrici, 

oddelenie územného plánovania k Zadaniu Územného plánu obce Veľká Lehota. Návrh Zadania bol 

zverejnený formou verejnej vyhlášky od 11.11.2019 do 12.12.2019 na stránke obce Veľká Lehota, zaslaný 

samosprávnemu kraju, všetkým dotknutým obciam, orgánom a právnickým osobám. Spracovateľ Zadania 

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. vyhodnotil stanoviská a pripomienky doručené obci a dopracoval 

Zadanie podľa výsledkov prerokovania. Zadanie obsahuje opis obce, polohu, demografické údaje zo 

štatistického úradu, dôvod obstarávania územného plánu, plán využitia územia a jeho nadväznosť na vyššie 

územné plány mesta, regiónu a kraja. Teraz, keď má obec súhlasné stanovisko k Zadaniu od Okresného 

úradu v Banskej Bystrici, môže podľa postupu spracovania Územného plánu obce prijať obecné 

zastupiteľstvo uznesenie, ktorým vezme na vedomie uvedené dokumenty a schváli Zadanie Územného 

plánu obce Veľká Lehota. Potom sa spracuje Návrh Územného plánu, ktorý sa bude prerokovávať na 

verejneprístupnom mieste pre pripomienkovanie verejnosťou.  

 

   U z n e s e n i e   č. 5/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

A/ b e r i e   na   v e d o m i e : 
1. Návrh „Zadania Územného plánu obce Veľká Lehota“, spracovaný v súlade so zákonom o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov a §8 vyhl. 

č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ktorý doc. 

Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. dopracoval o opodstatnené pripomienky na základe návrhu na 

rozhodnutie o námietkach z vyhodnotenia stanovísk dotknutých účastníkov, orgánov 

a organizácií uplatnených počas prerokovania Návrhu Zadania územného plánu obce Veľká 

Lehota,  
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2. návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z „vyhodnotenia stanovísk dotknutých 

účastníkov, orgánov a organizácií uplatnených počas prerokovania Návrhu Zadania územného 

plánu obce Veľká Lehota“ vznesených v rámci prerokovania Návrhu Zadania Územného plánu 

obce Veľká Lehota, 

3. stanovisko Okresného úradu  Banská Bystrica, odboru výstavby a územného plánovania, vydané 

dňa 21.01.2020 pod č. OU-BB-OVBP1-2020/004977-003 o posúdení návrhu Zadania Územného 

plánu obce Veľká Lehota podľa § 20 ods.6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

4. postup obstarávania a prerokovania Zadania Územného plánu obce Veľká Lehota v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi.  
 

B/ s c h v a ľ u j e : 
Zadanie Územného plánu obce Veľká Lehota, ktoré je prílohou tohto uznesenia. 

Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 

Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   

   

 

___________________ 

27.01.2020              Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

6. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie. 

 

Na základe schválenia Zadania Územného plánu môže obec požiadať o dotáciu z Ministerstva 

dopravy a výstavby SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Náklady na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie sú vo výške 18 800,- €, pričom sa môže požiadať o dotáciu vo výške 80 

% z celkových nákladov t. j. 15 040,- €. Obec má v rozpočte pripravené peniaze na spolufinancovanie. 

Prílohou žiadosti o dotáciu je aj uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré súhlasí, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie. Poslanci súhlasili s podaním žiadosti o dotáciu, a preto jednohlasne schválili 

uznesenie.  

   U z n e s e n i e   č. 6/2020 
Obecné zastupiteľstvo 

S ú h l a s í,  
 že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Veľká Lehota 

 potrvá najviac tri roky od uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 

Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   

   

 

___________________ 

27.01.2020                   Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

7. Diskusia. 

 

 Starosta informoval poslancov, že obec od 1.1.2020 nemá obec zmluvu so žiadnou organizáciou 

zodpovednosti výrobcov, ktorá zastrešuje financovanie zberu triedeného odpadu. Spoločnosť ENVI-PAK, 

a. s. vypovedala s obcou zmluvu k 31.12.2019 z dôvodu naplnenej kapacity zazmluvnených obcí. Obec 
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postupovala podľa zákona a kontaktovala koordinačné centrum v Bratislave už 26.9.2019 s tým, že nám 

má byť pridelená nová organizácia zodpovednosti výrobcov. Dňa 14.1.2020 sa formou losovania spomedzi 

všetkých organizácií na Slovensku mala vylosovať zberová spoločnosť pre našu obec. Nakoľko na 

zlosovaní všetky organizácie prehlásili, že majú plné kapacity, nebola obci pridelená ani jedna. Takto ostalo 

nezazmluvnených vyše 280 subjektov na Slovensku, z okolia aj obce Brehy a Malá Lehota. Ďalšie 

zlosovanie sa má konať 13.2.2020. Starosta oslovil už aj médiá, aby sa zviditeľnil daný problém. Obec 

nemôže podľa zákona financovať zber triedeného odpadu. Keďže sa od januára nezabezpečuje zber 

triedeného odpadu v obci, starosta rozhodol, že sa budúci týždeň vykoná zber plastov po obci s obecným 

traktorom s vlečkou. Plasty sa uskladnia zatiaľ v rozostavanej telocvični. Sklo, kovy a tetrapaky sa 

priebežne odnášajú od stojísk a všetko sa uskladňuje v jednom priestore. 

 Na začiatku roka po zimných prázdninách sa pokazila jedna pec v Základnej škole s materskou 

školou, vymenilo sa čerpadlo a pec sa zavarila. Obec plánuje tento rok požiadať o dotáciu Okresný úrad 

Banská Bystrica, odbor školstva o kúpu nových pecí z dôvodu havarijného stavu. Pôvodné pece sa do školy 

kupovali v roku 2005-2006.  

 Oslovila sa spoločnosť Ekoservis Slovensko s.r.o. z Veľkého Slavkova, ktorá ponúka technologické 

riešenia pri čistení odpadových vôd, na vypracovanie posudku na nefunkčnú čističku odpadových vôd, 

ktorú máme v obci. Starosta bude poslancov o ich návrhu informovať na februárovom zastupiteľstve. 

Niektoré obce, ktoré nie sú pripojené na kanalizáciu, vyriešili problém so zápachom po obci tým, že prijali 

VZN, kde každý kto vlastní žumpu alebo septik, musí raz ročne dokladovať na obecný úrad vývoz kalu. 

Ak nezdokladujú vývoz, môže ich potom obec nahlásiť na Inšpekciu životného prostredia. 

 Obec si dala spraviť cenovú ponuku na zabezpečenie kamerového systému po obci, a to pri vstupe 

do obce z oboch strán, na amfiteátri a na námestí pri kostole. Mládež v obci zničila na amfiteátri časť 

oplotenia pri záchodoch a svetlo v oddychovom prístrešku. Zároveň doplnil, že v rámci kultúrneho leta 

chcel pozvať do obce kapelu, ktorá by mala koncert na amfiteátri. Všetky lepšie skupiny však majú 

v podmienkach prestrešené pódium. Aj preto by mala obec do budúcna riešiť prestrešenie amfiteátra. 

 Starosta obce informoval poslancov, že po dohode s JUDr. Petrušovou, ktorá obci zabezpečuje 

majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, dá obec vypracovať geometrický plán na odkúpenie 

pozemkov pod plánovaným chodníkom od kostola po Obecný úrad. Geometrický plán sa rozdelí na tri-

štyri etapy, aby sa mohlo začať postupne s odkúpením pozemkov. 

 Občania už mali požiadavky, či obec neplánuje aj poskytovať traktorom služby občanom. Obec 

plánuje vykonávať s obecným traktorom po obci zber konárov, zber elektroodpadu a veľkoobjemného 

odpadu od brán rodinných domov, odhŕňať a posýpať miestne komunikácie v zimnom období.  

 Poslankyňa Marta Šmondrková informovala prítomných, že k prameňu rieky Žitava sa od firmy 

Kovaco nedá prejsť. Obec by mala zabezpečiť prístup k prameňu, nakoľko je to významná atrakcia obce. 

Starosta obce prisľúbil, že sa pozrie na vlastnícke vzťahy pozemkov, ktoré vedú k prameňu.  

 Ďalej starosta obce pozval poslancov na Gajdošské fašiangy, ktoré sa budú konať 22.2.2020. Obec 

bude robiť klobásy, hurky, šišky a kapustnicu. Program začína o 16:00 hod. a po programe bude pokračovať 

zábava s Tiborom Blahom. Zároveň ich poprosil všetkých o spoluprácu pri organizácii tohto podujatia 

v rámci ich možností. 

 Obec postúpila s projektom „Detská včelia škola Veľká Lehota“ do užšieho výberu, kde môže 

verejnosť hlasovať za projekt podporený z Nadácie Slovenskej sporiteľni. Podporených bude prvých desať 

projektov s najvyšším počtom SMS hlasov. Hlasovať sa môže od 20.1.2020 do 31.1.2020. Obec plánuje 

otvoriť včelársky krúžok pre deti v spolupráci so Základnou školou s materskou školou vo Veľkej Lehote.  

 Nakoľko tento rok Stredoslovenská energetika ešte nezrealizuje trafostanicu potrebnú pre pripojenie 

budovy Bytový dom, ktorý ma vzniknúť prestavbou bývalého zdravotného strediska, tento rok sa na jeseň 

vyberie formou verejného obstarávania firma, ktorá zrealizuje prestavbu. Zatiaľ sa začne s rekonštrukciou 

vodovodnej prípojky a vnútornými prácami.       
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8. Návrh na uznesenie a záver. 

Po skončení diskusie pán starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 1-6/2020, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19:15 hod.  

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

 

Zapísala: Ing. Anna Vatalová 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

Marta Šmondrková           ......................... 

 

 

 

......................... 

 Jozef Mihál 

starosta obce 

 


