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Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.05.2020 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

 

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

Overovatelia: Ing. Antónia Garajová, Jaroslav Víglaský 

Zapisovateľka: Ing. Anna Vatalová, Ing. Katarína Mániková 

Zasadnutia sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková. Zo zasadnutia bola na základe opatrenia 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vylúčená verejnosť z dôvodu zamedzenia šírenia 

ochorenia COVID-19. Zo zasadnutia sa robí audio záznam, ktorý bude spolu so zápisnicou zverejnený na 

webovej stránke obce.    

 

Program zasadnutia: 

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

zastupiteľstva. 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.02.2020. 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2020. 

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

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska a domu smútku v obci Veľká Lehota k 1.6.2020.  

6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Veľká Lehota.  

7. Návrh na schválenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 

a neobalových výrobkov s firmou E-cycling s.r.o., Banská Bystrica. 

8. Návrh na schválenie zmluvy o odbere a zhodnocovaní odpadu dreva s firmou KRONOSPAN, s.r.o., 

Zvolen. 

9. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2019.  

10. Návrh na schválenie kúpnych zmlúv na pozemky pod plánovaný chodník vedľa rieky Žitava.   

11. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky k RD č. 

209 a 211.  

12. Návrh na schválenie zmluvy o  budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie 

elektrického kábla pre plánovanú rekreačnú chatu na parcele C-KN 725/2. 

13. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele C-KN č. 

694/4 a 694/5. 

14. Rôzne 

- informácia o zrušení letných kultúrnych podujatí v roku 2020, 

- informácia o získaní dotácie na vypracovanie Územného plánu obce Veľká Lehota, 

15. Diskusia. 

16. Návrh na uznesenie a záver. 

 

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

zastupiteľstva. 

 

Zasadnutie otvoril starosta obce o 18:00 hod. a privítal prítomných. Oboznámil ich s opatrením 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na základe ktorého je z dôvodu zamedzenia šírenia 

ochorenia COVID-19 vylúčená verejnosť na zasadnutí. Informovanie verejnosti bude zabezpečené 

vyhotovením audio záznamu zo zasadnutia, ktoré bude zverejnené na webovej stránke obce do 48 hodín. 

Keďže sa zo zasadnutia vyhotovuje audio záznam  a zápisnica, ktorá bude zverejnená do piatich dní po 

ukončení zasadnutia, určil za zapisovateľky pracovníčky obecného úradu Ing. Annu Vatalovú a Ing. 

Katarínu Mánikovú. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Antóniu Garajovú a Jaroslava Víglaského. 

Starosta obce dal hlasovať za navrhnutý program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
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U z n e s e n i e  č. 19/2020                                                 
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
 Program riadneho 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)   

 

      

  ___________________ 

19.05.2020                    Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.02.2020. 

  

Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.02.2020 

U z n e s e n i e  č.  7/2020 – splnené – schválený program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

U z n e s e n i e  č. 8/2020 – splnené – vzaté na vedomie správy o čerpaní rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ 

k 31.12.2019.   

U z n e s e n i e  č. 9/2020 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.  

U z n e s e n i e  č. 10/2020 – splnené – vzatá na vedomie správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2019. 

U z n e s e n i e  č. 11/2020 – splnené –  vzatá na vedomie správa hlavnej kontrolórky obce Veľká Lehota 

o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019.  

U z n e s e n i e  č. 12/2020 – splnené –  schválený zámer na zriadenie bezodplatného práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu na dobu neurčitú na uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu 

č. 211.  

U z n e s e n i e  č. 13/2020 – splnené –  súhlas s plánovanou výstavbou rodinného domu na parcele E-KN 

2256/3 v časti obce Cudenice. 

U z n e s e n i e  č. 14/2020 – splnené –  súhlas so zaslaním vyjadrenia p. Ebergényimu s podmienkami 

predaja časti pozemku parc. E-KN č. 2256/1 za účelom zabezpečenia prístupovej cesty k plánovanej 

výstavbe rodinného domu.  

U z n e s e n i e  č. 15/2020 – splnené –  súhlas s plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele C-KN 

694/19 v časti obce Inovec.  

U z n e s e n i e  č. 16/2020 – splnené –  schválené majetkovo-právne vysporiadanie jedinej zaužívanej 

prístupovej komunikácii k rodinným domom č. 577, 578, 581 a 582.  

U z n e s e n i e  č. 17/2020 – splnené –  schválený zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle GP č. 10935479-181/19 v prospech Radoslava Víglaského, bytom 

Bernolákova 5995/20, 974 05  Banská Bystrica.  

U z n e s e n i e  č. 18/2020 – splnené –  schválená zmena rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

v roku 2020 a jednotlivé úseky za cenu 93 850 €.  

 

 

3.  Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2020. 

Ekonómka a účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov so správami o čerpaní rozpočtu za 

ZŠ s MŠ Veľká Lehota a Obec Veľká Lehota k 31.3.2020. V základnej škole sa nerealizovali žiadne 

nákupy vo vyšších sumách, vyčerpali sa na prevádzku štátne prostriedky vo výške 125,- € z roku 2019 

a väčšinou sa hradili mzdy, odvody do poisťovní, energie, nákup paliva a bežné prevádzkové výdavky.  

Obec Veľká Lehota okrem miezd, odvodov do poisťovní, energií a bežných prevádzkových nákladov 

zakúpila materiál na zateplenie stropu v budove bývalého obecného úradu, boli výdavky na civilnú ochranu 

z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie, zakupovali sa dezinfekčné a hygienické potreby – dezinfekcia, 

rukavice, antibakteriálne mydlá, gély, obec zakúpila ochranné textilné rúška pre každého obyvateľa 

s trvalým pobytom v obci, dezinfikovala sa obec, uskutočnili sa voľby do NR SR, zakúpil sa dar a kytica 

pre odchádzajúcu riaditeľku ZŠ s MŠ a kytica pre zastupujúcu riaditeľku poverenú riadením. Vo februári 

sa uskutočnili gajdošské fašiangy, v čerpaní rozpočtu sú podrobne popísané všetky výdavky, obec preplatila 
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občerstvenie pre deti z eRka, ktoré sa zúčastnili koledovania v Dobrej novine, opravoval to sa kotol 

v kotolni Spoločensko-kultúrneho centra, vysporiadali sa pozemky pod cestou u Hudcov, pokračuje sa 

v ďalších úsekoch, zamerali sa geometrickým plánom pozemky pod potokom. Zaplatila sa doplnková 

výbava k traktoru, ktorá bola rozpočtovaná už v r. 2019, avšak vybavenie všetkých potrebných dokladov 

trvalo dlhšie, faktúru obec neuhradila skôr, pokiaľ nemala všetky dokumenty v poriadku a prevzaté od 

dodávateľa. Taktiež sa pokračuje v spracovávaní územného plánu, v I. štvrťroku bolo zaplatené za 

spracovanie časti Zadanie a bola poslaná žiadosť o dotáciu. 

U z n e s e n i e  č. 20/2020                                                 
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2020 

2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2020 

 

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

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

      

  ___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

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

O zmenách rozpočtu školy a obce opäť informovala poslancov účtovníčka obce Ing. Mániková. 

V rozpočte školy sa jedná len o presun medzi podpoložkami v ZŠ z položky energie na nemocenské dávky 

kvôli PN-kám a vo výdajnej školskej jedálni iba presun položky za potraviny medzi funkčnou klasifikáciou, 

nakoľko výdajná školská jedáleň sa musí rozúčtovávať na 3 časti – pre I., II. stupeň ZŠ a materskú školu. 

Rozpočet ZŠ s MŠ naša obec zatiaľ neupravovala a neznižovala, nakoľko nikto nevie vyčísliť dopad 

mimoriadnej situácie, v akej sa celé Slovensko práve nachádza. Zároveň škola môže požiadať o odpustenie 

odvodov do Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa. Niektoré samosprávy pristupujú k znižovaniu 

rozpočtov už v súčasnosti, aká je presne situácia, sa ukáže v rozsahu 2-3 mesiacov.   

Zmeny rozpočtu obce boli navrhnuté v časti príjmy, aj výdavky. Nakupovali sa kontajnery 

a kukanádoby predávajúce sa obyvateľom obce – po 20 ks z 2 druhov, z toho dôvodu sa navrhuje navýšiť 

rozpočet v časti príjmy aj výdavky. Obec mala preplatok z vyúčtovania elektrickej energie a dobropis od 

SOZA za vianočný koncert. Navrhuje sa navýšiť prostriedky z rezervného fondu 3 000,- € na realizáciu 

kamerového systému na viacerých miestach v obci. Začalo sa s kamerovým systémom na amfiteátri, 

najbližšie sa plánuje dať kamery na priestranstvo pred kostolom a ešte na ďalších miestach v obci. 

V zmenách je zahrnutý presun medzi podpoložkami týkajúci sa provízie pre banku za POS terminál, od 

januára 2020 je možné na obecnom úrade platiť platobnou kartou, v rozpočte boli zahrnuté poplatky, z tých 

sa teraz odčlení položka na províziu. Výdavky sa navýšili aj z dôvodu mimoriadnej situácie a z dôvodu 

ochrany a prevencie pred ochorením COVID-19 sa zakúpil na obecný úrad teplomer, ochranné obleky, 

textilné ochranné rúška pre každého obyvateľa, respirátory, ochranné okuliare a reklamný banner so 

základnými informáciami o chorobe, ktorý je v centre obce. Ďalej sa plánujú zakúpiť reťaze na traktor 

a kupoval sa nový uzáver palivovej nádrže na traktor. Na úhradu týchto výdavkov sa znížil rozpočet na 

kultúrne podujatia na položkách reprezentačné, prepravné a prenájom zariadení z dôvodu zrušenia 

niektorých kultúrnych podujatí a z položky dohody mimopracovného pomeru na obecnom úrade. 

K zmenám rozpočtu sa poslanec p. Peter Víglaský opýtal, či sa musela zakupovať nová zátka na traktor, 

prípadne či sa na pôvodnú nevzťahovala záruka. Starosta obce Jozef Mihál odpovedal, že na traktore bola 

originálna zátka, ktorá ale tiekla, predajca dodal novú zátku, ale obec chcela zakúpiť aj takú, ktorá bude 

uzamykateľná. Jednalo sa o položku približne 36,- €. 

Starosta doplnil, že plánujú sa zakúpiť nové reťaze na traktor, zakúpili sa 4 kvalitné obleky na dezinfekciu 

po 55,- €/ks, samotná dezinfekcia na vnútorné aj vonkajšie priestory, dezinfekciu v obci nám vykonával p. 

Bedenský, dezinfikovali sa priestory obecného úradu,  obecných budov – pošta, lekáreň, autobusové 

zastávky, priestory detských ihrísk, priestranstvo pred Dominik n.o. a obvodným lekárom, a stojiská na 

komunálny odpad,jedno dezinfikovanie stálo 80,- € a dezinfikovanie obce prebiehalo doteraz v časových 

intervaloch každé 2 týždne. Textilné rúška dala obec ušiť tiež v Novej Bani, tip dal primátor Novej Bane, 
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nakoľko v tom čase bolo veľmi komplikované zohnať materiál, aj dodávateľa. Okrem toho sa zakúpilo 300 

jednorazových rúšok pre potreby obecného úradu a dezinfekcia na ruky.  

K zmenám rozpočtu sa opýtala poslankyňa p. Marta Šmondrková, či reťaze zakúpené obcou v minulosti sa 

pokazili, alebo prečo sa kupujú nové reťaze. Starosta obce dodal, že tieto reťaze nemajú s tými predošlými 

nič spoločné, pretože tieto sa plánujú zakúpiť na obecný traktor. Poslanec p. Peter Víglaský sa tiež opýtal, 

na čo obec kupovala reťaze v minulosti. Reťaze zakúpené predtým boli dodané na traktor p. Jána 

Víglaského. ktorý zabezpečuje pre obec zimnú údržbu. Účtovníčka obce Ing. Mániková doplnila, že reťaze 

sú obecné, s p. Víglaským bola podpísaná zmluva o výpožičke, aby ich mohol používať. Starosta dodal, že 

pri zimnej údržbe sa s p. Víglaským naďalej počíta. 

Starosta doplnil ešte k financovaniu školy, že ZŠ s MŠ požiadala v dohodovacom konaní o dofinancovanie 

vo výške 19 000,- €. V súčasnosti škola funguje platnej novely Zákonník práce, učitelia majú prevažne 

home office, pri práci z domu majú nárok na 100% platu a tiež stravné. Zamestnanci, ktorí nemajú ako 

vykonávať prácu z domu, majú 80% z platu a nemajú nárok na stravné. Uvidí sa, ako sa situácia vyvinie 

ďalej, najhoršia prognóza zaslaná zo ZMOS bola krátenie výnosu z podielu na dani z príjmov, tzv. 

podielových daní o 25%, čo pre našu obec predstavuje zníženie rozpočtu o 101 000,- €. 

Poslankyňa p. Marta Šmondrková sa informovala, koľko sa presúvalo z rezervného fondu obce za rok 2019. 

Účtovníčka obce Ing. Mániková odpovedala, že cca 75 000,- € sa ešte len bude presúvať po schválení 

Záverečného účtu obce, potom by na rezervnom fonde bolo vyše 300 000,- €. Novelizoval sa aj zákon 

o rozpočtových pravidlách, štát dal samospráve možnosť použiť rezervný fond aj na bežné výdavky, takáto 

situácia bola už v r. 2009-2010. Tento rok máme z rezervného fondu narozpočtované len kapitálové 

výdavky, ďalší vývoj ekonomickej situácie ukáže, či obec na rezervný fond bude musieť siahať viac, alebo 

nie. Takisto aj škola pokiaľ by nedostala prostriedky na dofinancovanie, niečo ušetria, niečo požiadajú 

o odpustenie odvodov a niečo by možno musela doplatiť obec.  

U z n e s e n i e  č. 21/2020                                                 
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
1. Zmeny rozpočtu obce 

Funkčná klasifikácia 
Ekonomická 
klasifikácia Zdroj 

 
Suma Text 

PRÍJMY:      + 3 650,- SPOLU 

  223001 41  + 442,- Z predaja kukanádob 

  292012 41  + 208,- 
Z dobropisov za el. energiu, dobropis 
od SOZA za vian. koncert 

  454001 46  + 3000,- Z rezervného fondu 

          

VÝDAVKY:      + 3650,- SPOLU 

01.1.1 - výdavky obce 637027 41 -976,00 Dohody mimopracovného pomeru 

01.1.2 – finančné záležitosti     0,-   

  637012 41 -100,00 Bankové poplatky - ostatné 

  637017 41  + 100,00 Provízia - POS terminál 

02.2.0 - civilná ochrana     3434,-   

  633004 41 39,00 Teplomer 

  633010 41 269 Ochranné obleky 

  633006 41 2726 
Ochranné textilné rúška, respirátory, 
ochranné okuliare, reklamný banner 

  637004 41 400 Dezinfekcia obce 

05.1.0 - cestná doprava  633006 41  442,- Kukanádoby a kontajnery  

          

06.2.0 - rozvoj obce     4750,-   

  634002 41  + 1750,- 
Reťaze na traktor, uzáver palivovej 
nádrže na traktor 

  713003 46  + 3000,- Kamerový systém v obci 
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08.2.0 - kultúrne služby      - 4000,-   

  633016 41  - 2500,- Reprezentačné - kult. podujatia 

  634004 41  - 500,- Prepravné 

  636002 41  - 1000 Prenájom zariadení 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ  

  
Funkč.    
klasifik Ekonom.klasifik. Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:             

              

VÝDAVKY:   630     Tovary a služby   

ZŠ 09.1.2.1 632001 111 -200,00 € Tovary a služby energie 

primárne             

vzdelávanie   640     Bežné transféry   

  09.1.2.1 642015 111 200,00 € Na nemocenské dávky   

              

ZŠ   630     Tovary a služby   

sekundárne 09.2.1.1 632001 111 -200,00 € Tovary a služby energie 

vzdelávanie             

    640     Bežné transféry   

  09.2.1.1 642015 111 200,00 € Na nemocenské dávky   

              

VŠJ     630     Tovary a služby   

vedľaj. 09.6.0.2 633011 72f 80,00 € Tovary a služby - potraviny    

služby             

              

VŠJ     630     Tovary a služby   

vedľaj. 09.6.0.3 633011 72f -80,00 € Tovary a služby - potraviny    

služby             

 

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

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

      

  ___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska a domu smútku v obci Veľká Lehota k 1.6.2020.  

 

 Referentka obce Ing. Vatalová informovala prítomných, že od 1.1.2020 je novelizovaný zákon č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve, na základe ktorého pre obec vyplývajú nové povinnosti, ktoré si musí 

upraviť vo VZN. Z toho dôvodu sa ruší pôvodné VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku 

v obci Veľká Lehota z roku 2011.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 
 VZN obce Veľká Lehota č. 1/2020, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

a domu smútku v obci Veľká Lehota k 1.6.2020. 

 

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

Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   
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6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Veľká 

Lehota.  

 

 Nové VZN spracovala referentka obce Ing. Vatalová. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a poslancom doručený najmenej päť dní pred obecným zastupiteľstvom. Podľa novely zákona 

o pohrebníctve si obec môže určiť šírku ochranného pásma pre pohrebisko v rozsahu najviac 50 metrov. 

Predtým bolo ochranné pásmo 50 metrov dané zo zákona, v súčasnosti to ponechala legislatíva na 

rozhodnutie obcí a miest. V návrhu tohto VZN bola zachovaná hranica 50 metrov. Poslanec p. Peter 

Víglaský sa opýtal, prečo sa obec rozhodla ponechať maximálne ochranné pásmo 50 metrov. Starosta obce 

a Ing. Vatalová mu odpovedali, že je to z dôvodu zabráneniu nežiadúcej výstavby, ktorá by narúšala 

poriadok na pohrebisku. V ochrannom pásme sa môžu umiestňovať len chodníky, cesty, parkoviská, 

budovy a stavby, ktoré súvisia s prevádzkovaním pohrebiska. V návrhu VZN sú spomenuté aj povinnosti 

nájomcu hrobového miesta, návštevníkov pohrebiska, povinnosti pohrebných služieb, maximálne 

vonkajšie obrysové rozmery hrobov, dĺžka tlecej doby – naďalej ostáva u nás 15 rokov, spôsob evidencie 

pohrebiska, cenník služieb a sankcie. Pri rozmeroch hrobov sa vychádzalo z doteraz zaužívaných rozmerov 

pre jednohrob, dvojhrob, trojhrob a detský hrob. S ohľadom na aktuálnu situáciu sa cenník služieb zachoval 

na tej istej úrovni ako doteraz. Spravila sa aj cenová relácia okolitých prevádzkovateľov pohrebísk a zistilo 

sa, že máme veľmi porovnateľné ceny za hroby s ohľadom na dĺžku tlecej doby. Obec za peniaze z nájmov 

hrobových miest zabezpečuje úžitkovú vodu na pohrebisku, kosenie trávy, osvetlenie, zimnú údržbu 

schodov, zber a likvidáciu komunálnych odpadov a pod. Obec v rámci autoremedúry z VZN vypúšťa 

v článku 4 bod 16, ktorý znie „Po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, 

ktorého bol nájomcom, prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je 

obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej“. Nakoľko nájomca hrobového miesta môže byť nájomcom 

viacerých hrobových miest je tento bod neopodstatnený. Schválené VZN bude zverejnené na tabuli na 

Dome smútku, ako aj v budove spolu s mapou cintorína. Obec sa stará aj o virtuálny cintorín na stránke 

www.pamiatkazosnulych.sk, ktorý pravidelne aktualizuje. Poslanec p. Jaroslav Víglaský sa zaujímal prečo 

je nájomné za jedno urnové miesto v kolumbáriu vo výške 150,- € na 15 rokov. Do jedného urnového 

miesta v kolumbáriu by sa podľa vyjadrenia pohrebnej služby  malo vojsť až päť urien. S ohľadom na tento 

počet bol už na začiatku v roku 2011 stanovený nájom na túto sumu. Po uplynutí prvého prenájmu je 

poplatok za obnovenie nájmu na ďalších 15 rokov už vo výške 20,- €. Obec má po novele zákona ešte 

ďalšiu povinnosť, a to zabezpečiť po vykopaní hrobu fotodokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadavky 

na hĺbku hrobu, ktorú si musí uchovávať najmenej do uplynutia tlecej doby.   

 

     Obecné zastupiteľstvo  

    S ch v a ľ u j e 
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Lehota č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska 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)   

   

___________________ 

19.05.2020            Jozef Mihál 

                                starosta obce 

      

7. Návrh na schválenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 

z obalov a neobalových výrobkov firmou E-cycling s.r.o., Banská Bystrica.  

 

 Starosta obce informoval prítomných, že obci bola pri losovaní organizácii zodpovednosti výrobcov 

vybraná spoločnosť E-cycling, s.r.o. z Banskej Bystrice, ktorá zabezpečí úhradu nákladov na zber 

a likvidáciu separovaného odpadu, a to sklo, plasty, kovy, tetrapaky a papier. Zber separovaného odpadu 

bude naďalej realizovať firma Bzenex BMP, s.r.o. zo Bzenice. Na zber papiera firma E-cycling, s.r.o. dala 

obci desať kontajnerov o objeme 1 100 l, do ktorých sa môže dávať aj kartón. Spôsob zberu a frekvencia 

odvozu separovaného odpadu ostala zachovaná, plasty sa budú zbierať každý mesiac a sklo, kovy, tetrapaky 

http://www.pamiatkazosnulych.sk/
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a papier sa bude zbierať každý druhý mesiac. Komodity sklo, kovy, tetrapaky a papier sa budú zbierať zo 

stojísk, ktoré sú rozmiestnené po obci a plasty sa budú zberať od domov. Pre obec je zber separovaného 

odpadu zadarmo. Starosta pochválil občanov, že sa naučili nosiť separovaný odpad k stojiskám, ktoré sú 

stále plné. Upozornil, že spoločnosť organizácie zodpovednosti výrobcov E-cycling, s.r.o. môže prísť 

skontrolovať obsah kontajnera na triedený zber a zistiť podiel vyseparovanej komodity. Všetky doterajšie 

náklady, ktoré mala obec na zber separovaného odpadu od začiatku roka 2020 budú uhradené obci 

spoločnosťou E-cycling, s.r.o. v zmysle podpísaného memoranda všetkými organizáciami zodpovednosti 

výrobcov. Zatiaľ má obec rozpis zberu separovaného odpadu do konca júna, keď bude mať obec rozpis na 

celý rok, doručí ho do každej domácnosti s popisom zberu odpadu v obci.    

 

   U z n e s e n i e   č. 22/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

S ch v a ľ u j e 
 Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových 

výrobkov s firmou E-cycling s.r.o., Banská Bystrica.  

 

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

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

   

     ___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

  

8. Návrh na schválenie zmluvy o odbere a zhodnocovaní odpadu dreva s firmou KRONOSPAN, 

s.r.o., Zvolen. 

 

 Starosta oboznámil prítomných, že sa podarilo zohnať firmu KRONOSPAN, s.r.o. zo Zvolena, ktorá 

odoberie od obce drevo. Odoberať bude drevený odpad, dosky, nábytok, na ktorom nesmie byť látka, 

neberú sa ani zadné zásteny, podrobný popis bude zverejnený na stránke obce a na letákoch o triedení 

s odpadom. Firma odpad odoberie bezplatne, platí sa len za zvoz, 50,- €, ak sa v zvoze budú odoberať aspoň 

4 tony drevného odpadu. Zber bude prebiehať tak, že firma pristaví veľkoobjemný kontajner a počká kým 

obec naloží vytriedený drevný odpad, vtedy je cena pre obec za zber odpadu 50,-€. Ak by kontajner ostal 

v obci dlhšie, alebo by bolo odpadu menej ako 4 tony, tak by obec platila 100,- €. Preto je v obecnej hale 

nad Základnou školou už vytriedený drevený odpad, ktorý sa vyzbieral počas jarného zberu. Tento odpad 

nemusel skončiť vo veľkokapacitných kontajneroch a nemusia sa zaň platiť vysoké poplatky. Do obecnej 

haly budú môcť občania nosiť veľkoobjemný odpad každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod. Piliny a trávu 

môžu občania zaniesť za cintorín na ľavú stranu vedľa cesty na kompostovisko a na pravú stranu vedľa 

cesty môžu dať konáre stromov. Technické služby mesta Nová Baňa prídu poštiepkovať konáre stromov, 

ktoré sú tam navozené.    

           U z n e s e n i e   č. 23/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

S ch v a ľ u j e 
 Zmluvu o odbere a zhodnocovaní drevného odpadu s firmou KRONOSPAN, s.r.o., Zvolen.  

 

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

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

   

 

___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 
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9. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2019. 

 

Všetci poslanci mali vopred doručené znenie zápisu do kroniky obce za rok 2019, ktoré spracovala 

kronikárka obce Mária Tisovská a doplnili ho zamestnankyne obce. V zápise sa spomínajú za rok 2019 

zorganizované kultúrne podujatia, poskytnuté dotácie pre šport, úspechy našich občanov v športových 

súťažiach, zrealizované prípravné práce na územnom pláne obce, rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

zakúpenie traktora a garáže, zvýšenie poplatku za odpad, vzdanie sa mandátu poslankyne a nastúpenie 

novej poslankyne obecného zastupiteľstva, dohoda so Slovenským vodohospodárskym podnikom na 

vysporiadaní pozemkov pod potokom za účelom výstavby chodníka od obecného úradu po kostol. Poslanci 

k návrhu zápisu do kroniky za rok 2019 nemali žiadne pripomienky.   

 

   U z n e s e n i e   č. 24/2020 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e  

 Zápis do kroniky obce za rok 2019. 

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

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

 

___________________ 

19.05.2020              Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

10. Návrh na schválenie kúpnych zmlúv na pozemky pod plánovaný chodník vedľa rieky Žitava. 

 

 Starosta obce informoval prítomných, že vysporiadanie pozemkov pod potokom je rozdelené na tri 

etapy. Jedna etapa je od obecného úradu smerom ku kostolu, druhá etapa je stred a tretia je od kostola 

smerom k obecnému úradu. Dali sa spracovať podľa toho aj tri geometrické plány, na základe ktorých sa 

pripravia aj kúpne zmluvy. Zatiaľ sú pripravené kúpne zmluvy na prvú a tretiu etapu, zároveň sa pracuje 

na kúpnych zmluvách na druhú etapu – pozemky v strede. Keď budú odkúpené aspoň tieto dve etapy, 

starosta osloví projektanta, aby vypracoval štúdiu na výstavbu chodníka, ktorá môže byť následne 

predložená na vyjadrenie aj Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Tento rok bude obec znova žiadať 

Slovenský vodohospodárky podnik o prečistenie potoka. Poslanec Peter Víglaský sa zaujímal, aký prístup 

budú mať majitelia pozemkov pod potokom k svojim pozemkom, ktoré im tam ostanú. Starosta ho 

ubezpečil, že myslí aj na majiteľov týchto pozemkov a prístup sa bude riešiť pri spracovávaní štúdie. 

Doteraz prevažná väčšina majiteľov týchto pozemkov nemala žiadny prístup, nakoľko od cesty ich 

pozemky delil potok. V budúcnosti sa na to môže prihliadnuť pri realizácii štúdie chodníka, k štúdii sa 

samozrejme budú môcť vyjadriť aj poslanci.       

U z n e s e n i e   č. 25/2020 
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, 

odkúpi nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota: 

 

a) v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 259/6 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 22 m2 od Ing. Dušana Makovického, rod. Makovický, nar., bytom Marianka, Lesná 

423/16, za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 

b)  spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 276/4 vyznačená ako 

trvalý trávny porast o výmere 10 m2: 

- spoluvlastnícky podiel 1/2 od Petra Víglaského, rod. Víglaský, nar., bytom Veľká Lehota 257, 

- spoluvlastnícky podiel 1/2 od Kataríny Šmondrkovej, rod. Víglaská, nar., bytom Veľká Lehota 

395, 
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za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 
c) v celosti nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 260/5 vyznačená ako trvalý trávny 

porast o výmere 1 m2, parc. č. CKN 276/5 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 7 m2, od 

Petra Búryho, rod. Búry, nar. a manž. Cecílie Búryovej, rod. Suchá, nar., obaja bytom Veľká Lehota 

44, za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 

d) v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 277/5 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 118 m2, od Emila Garaja, rod. Garaj, nar., a manž. Rozálie Garajovej, rod. Gábrišová, 

nar., obaja bytom Veľká Lehota 45, za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 
e) v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 260/4 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 5 m2, od Jozefa Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Veľká Lehota 32,  za kúpnu cenu 1,85 

€/m2; 

 
f) v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 259/7 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 12 m2, od Jozefa Mihála, rod. Mihál, nar., a manž. Gabriely Mihálovej, rod. Katinová, 

nar, obaja bytom Veľká Lehota 32, 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)   

   

___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

U z n e s e n i e   č. 26/2020 
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, 

odkúpi nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota: 

 

1.  v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 234/4 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 10 m2, od Heleny Lalíkovej, rod. Šmondrková, nar., bytom Veľká Lehota 5, za kúpnu 

cenu 1,85 €/m2; 

 

2. v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 237/4 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 49 m2, od Lucie Monteagudo Bernardez, rod. Gábrišová, nar., bytom Veľká Lehota 314, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 

3. v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 239/4 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 6 m2, od Petra Šmondrka, rod. Šmondrk, nar., bytom Veľká Lehota 22, za kúpnu cenu 

1,85 €/m2; 

 

4.  spoluvlastnícke podiely 1/4, 1/4 z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 234/5 

vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 11 m2 od Petra Šmondrka, rod. Šmondrk, nar., bytom 

Veľká Lehota 22, za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 

5. v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 235/6 vyznačená ako trvalý trávny porast 

o výmere 70 m2, od Petra Šmondrka, rod. Šmondrk, nar., a manž. Aleny Šmondrkovej, rod. 

Novodomcová, nar., obaja bytom Veľká Lehota 22, za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 

6. spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 235/7 vyznačená ako 
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trvalý trávny porast o výmere 57 m2: 

 spoluvlastnícky podiel 1/3 od Jozefa Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Veľká Lehota 342,  

 spoluvlastnícke podiely 1/4, 1/12 od Ing. Alojza Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Brandýs nad 

Labem, Kaštanová 1479, Česká republika, 

 spoluvlastnícke podiely 1/4, 1/12 od Františka Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Žiar nad Hronom, 

Dukelských hrdinov 331/8, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 

 

7. spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 235/5 vyznačená ako 

trvalý trávny porast o výmere 101 m2: 

 spoluvlastnícke podiely 19/288, 7/48, 5/96 od Jozefa Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Veľká 

Lehota 342,  

 spoluvlastnícke podiely 7/48, 19/288, 5/96 od Ing. Alojza Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Veľká 

Lehota 342, 

 spoluvlastnícke podiely 7/48, 5/96, 19/288 od Františka Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Žiar 

nad Hronom, Dukelských hrdinov 331/8, 

 spoluvlastnícky podiel 5/24 od Milana Mihála, rod. Mihál, nar., bytom Veľká Lehota 322, 

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)   

   

___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

11. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky 

k RD č. 209 a 211. 

 

 Na predchádzajúcom zastupiteľstve  dňa 27.2.2020 sa schvaľoval zámer zriadenia vecného bremena 

na uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu č. 211. Majitelia rodinných domov č. 211 a 209 si 

v 70. rokoch 20. storočia svojpomocne vybudovali vodovodné potrubie zo spoločnej studne, ktoré 

prechádza cez miestnu komunikáciu parcelu C-KN 822/1 k rodinnému domu č. 211. Zámer zriadenia 

vecného bremena bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce od 6.3.2020 do 

23.3.2020. Po schválení a zverejnení zámeru sa môže schváliť samotná zmluva o vecnom bremene. Všetci 

prítomní poslanci s uzatvorením zmluvy súhlasili.  

U z n e s e n i e   č. 27/2020 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e  

Zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech (oprávneného 

z vecného bremena) každodobého vlastníka stavby v k. ú. Veľká Lehota súpisné číslo 211, druh stavby 10, 

na pozemku parc. C-KN č. 1208/3, zapísanej na LV č. 293, na nehnuteľnosť evidovanú Okresným úradom, 

katastrálny odbor Žarnovica pre k. ú. Veľká Lehota parc. C-KN č. 822/1 o výmere 3062 m2, ostatná plocha, 

zapísanú na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve Obce Veľká Lehota (ako povinného z vecného bremena v 11 

rade).  

Podstata vecného bremena spočíva v práve uloženia vodovodnej prípojky v zmysle Geometrického plánu 

č. 10935479-182/19 zo dňa 9.12.2019, ktorý vyhotovil Viliam Struhár, overený dňa 16.12.2019 – G1-

501/2019 cez par. č. 589/7, 589/5, 594/21, 594/1, 617/11, 617/12, 617/31, 617/30, 617/33, 822/1, 621/1.  

Rozsah vecného bremena:  

- právo uloženia inžinierskych sietí (vodovodné potrubie), 

- právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, 

kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu vodovodného potrubia alebo 

jeho častí, pričom všetky tieto činnosti si budú realizovať oprávnení z vecného bremena vždy 
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len na vlastné náklady. O akomkoľvek zásahu do zaťaženej parcely sú povinní upovedomiť 

povinného z vecného bremena.  

Druh vecného bremena: spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (in rem).  

Odplata za zriadenie vecného bremena: bezodplatne.  

Doba vecného bremena: neurčitá.  

 

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

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

   

___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

12. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie 

elektrického kábla pre plánovanú rekreačnú chatu na parcele C-KN 725/2. 

 

 Pán Ján Bratko dostal už od obecného zastupiteľstva súhlasné stanovisko s výstavbou plánovanej  

rekreačnej chaty na parcele C-KN 725/2 v časti obce Inovec. Pred jeho pozemkom je miestna komunikácia, 

ktorá je zatiaľ ešte nespevnená asfaltom. Plánuje sa napojiť na elektrickú energiu zo stĺpa, ktorý je na 

pozemku C-KN 726/11 vo vlastníctve Ing. Pavla Dubaja, od ktorého má súhlas s pripojením. Elektrický 

kábel plánuje viesť zemou po krajnici miestnej komunikácie parcela C-KN 824/5 k svojmu pozemku. 

Poslanci obržali vopred aj zakreslenie situácie pripojenia NN prípojky. Zároveň ich Ing. Vatalová 

oboznámila, že pán Bratko dostal od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyjadrenie, že jeho 

rekreačná chata bude posledná, ktorá sa bude môcť pripojiť na vodovod v časti obce Inovec, z kapacitného 

hľadiska vodovodu sa už ďalšie prípojky nebudú povoľovať.   

U z n e s e n i e   č. 28/2020 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e  

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Veľká Lehota ako povinným a Jánom 

Bratkom, nar., trvale bytom Veľká Lehota č. 215 ako oprávneným na nehnuteľnosť evidovanú Okresným 

úradom, katastrálny odbor Žarnovica pre katastrálne územie Veľká Lehota, a to:  

a) nehnuteľnosť: parc. C-KN č. 824/5 – ostatná plocha, o výmere 1095 m2, vedená na LV č. 3448, skutočný 

rozsah vecného bremena bude určený na základe geometrického plánu, ktorý bude vyhotovený v čase 

uzatvárania Zmluvy o zriadení vecného bremena.  

b) rozsah vecného bremena spočíva v povinnosti povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v prospech 

oprávneného:  

- právo uloženia podzemného elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma podľa platných 

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

prevádzky, vykonávania údržby a opráv.  

c) druh vecného bremena: spojené s vlastníctvom plánovanej novostavby rekreačnej chaty (in rem) na parc. 

C-KN č. 725/2.  

d) odplata za zriadenie vecného bremena: bezodplatne.  

e) na dobu: neurčitú. 

 

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

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

   

___________________ 

19.05.2020            Jozef Mihál 

                                starosta obce 
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13. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele C-

KN č. 694/4 a 694/5. 

 

 Na obecné zastupiteľstvo si podal žiadosť pán Stanislav Kocian zo Žarnovice, ktorý plánuje na 

pozemkoch C-KN 694/4 a 694/5 postaviť jednu rekreačnú chatu o zastavanej ploche do 60m2. Pozemky sa 

nachádzajú pri miestnej komunikácii smerom k penziónu Drozdovo. Zároveň požiadal o súhlas so zápisom 

geometrického plánu č. 17/2020, overeným Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom pod č. 

G1-123/2020, zo dňa 6.4.2020, na základe ktorého vznikla nová parcela pri miestnej komunikácii C-KN 

694/4 o výmere 455 m2. Poslanci súhlasili s výstavbou jednej rekreačnej chaty v blízkosti miestnej 

komunikácie za rovnakých podmienok ako pre každého, vyvŕtania si vlastnej studne ako zdroja vody, 

nezabezpečenia odvozu odpadu od stavby a neudržiavanie miestnej komunikácie.  

 

U z n e s e n i e   č. 29/2020 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e  

S plánovanou výstavbou jednej rekreačnej chaty na novovytvorenej parc. C-KN č. 694/4 v časti obce 

Inovec, ktorá je odčlenená z pozemkov parc. č. 694/4 a 694/5, geometrickým plánom  č. 17/2020, overeným 

Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom pod č. G1- 123/2020, zo dňa 6.4.2020 za podmienok 

pre staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej komunikácie 

a povinnosti 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)   

   

___________________ 

19.05.2020             Jozef Mihál 

                                starosta obce 

 

14. Rôzne 

- Informácia o zrušení letných kultúrnych podujatí v roku 2020. 

 Vzhľadom k opatreniam na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 

a súvisiacim prognózam poklesu podielových daní pre obce sa rušia všetky plánované letné kultúrne 

podujatia. Folklórny festival POD INOVCOM, ktorý sa mal konať 6. a 7. júna 2020, sa po dohode 

s vedením Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hornom presúva na budúci rok. Obec dostala aj 

informáciu z BBSK, že dotácie na kultúrne podujatia nebude tento rok poskytovať. Stretnutie Lehôt a Lhot, 

ktoré malo byť tento rok v Mníchovej Lehote, je odložené tiež na budúci rok. Stavanie mája sa konalo 30. 

apríla, máj sa postavil obecným traktorom bez účasti verejnosti. Prostredníctvom obecného rozhlasu 

zaspievala spevácka skupina Lehotienka z nahratého CD.   

 
- Informácia o získaní dotácie na vypracovanie Územného plánu obce Veľká Lehota. 

 Obci bola schválená dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce vo výške 

15 040,- € z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Podmienkou je, že obec musí územný plán dokončiť do 

novembra tohto roku.  

 

15. Diskusia. 

 Starosta obce informoval, že na ihrisku a na amfiteátri sú osadené kamery a rampa, na ktorej už 

niekto stihol poškodiť aj zámok, ktorý sme museli vymeniť. Pre dobrú viditeľnosť v noci sa namontuje 

svetlo, ktoré bude osvetľovať rampu a ak to nebude postačovať, bude k rampe osadená ešte jedna kamera.  

 Na cintoríne zrealizovala firma UNISTAV NB, s. r. o. spevnenú plochu od Domu smútku k bráne 

za cenu 6 495,73 €. V Dome smútku začala vlhnúť stena a dôsledkom toho opadáva aj omietka. Na základe 

odporučenia poslanca Jaroslava Víglaského starosta obce plánuje osloviť firmu, ktorá vie odstrániť vlhkosť 
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zo stien. Najprv by sa spravili len sondy, ktoré by preskúmali, o aký problém sa presne jedná, a prečo stena 

vlhne. 

 Pán Ľudovít Hrdlovič z Bratislavy navrhol obecnému zastupiteľstvu zvýšenie sadzby dane 

z nehnuteľností, aj s poukazom na potrebu ďalšieho rozvoja obce, nakoľko sa mu javí ako veľmi nízka. 

Starosta pripomenul, že na začiatku roka sa zvýšila sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad, a preto nechcel navrhovať aj zvýšenie dane z nehnuteľností. Okolité obce a mestá pristúpili 

k zvýšeniu aj tejto dane. Pripadalo by to v úvahu možno v budúcom alebo ďalších rokoch, všetko bude 

záležať od finančných možností obce. 

 V roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, na základe ktorého sa povolila výstavba 

novostavby rodinného domu v časti obce Podcigliansko za podmienky zachovania zaužívanej miestnej 

komunikácie ako verejnej komunikácie. Podľa zamerania geodetom je miestna komunikácia posunutá 

a prechádza cez pozemok, na ktorom sa má realizovať výstavba. Posunutá má byť o cca deväť metrov 

smerom do kopca od kraja zaužívanej miestnej komunikácie. Miestna komunikácia je vo vlastníctve 

Slovenského pozemkového fondu a pozemok za cestou je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi. Noví 

majitelia pozemku požiadali o preloženie miestnej komunikácie tak, aby skutkový stav bol zhodný so 

stavom v katastri nehnuteľností. Prekládku by realizovali na vlastné náklady. Keďže uznesenie schvaľovali 

poslanci obecného zastupiteľstva, starosta ich požiadal, aby sa k prekládke cesty vyjadrili. Poslanec 

Jaroslav Víglaský vyjadril súhlas, ale za podmienky spojenia preloženej komunikácie s cestou pri pani 

Synákovej, ktorá vlastní rodinný dom č. 483. Poslanec Vladimír Zduch povedal, že kedysi bola cesta tam 

ako je aj v katastri nehnuteľností, len kvôli hlbokým koľajám sa posunula nižšie. Najprv budú musieť noví 

majitelia požiadať o vyjadrenie Slovenský pozemkový fond a Rímskokatolícku cirkev, či súhlasia 

s prekládkou miestnej komunikácie. 

 Poslankyňa Marta Šmondrková upozornila, že na miestnej komunikácii na Chotári smerom od pána 

Réckeho k bývalým majetkom na Chotári sú nakladené kamene, a tým je zatarasená cyklotrasa a aj prechod 

na pešo. Miestna komunikácia bola dlhoročne zaužívaná ako rozdeľovník medzi Veľkolehotským chotárom 

a Novobanským chotárom. Starosta obce o danom probléme už bol informovaný majiteľkami pozemku, 

ktoré cestu zatarasili, z dôvodu, že je to ich pozemok. Najprv boli s problémom na mestskom úrade v Novej 

Bani, ktoré im odkázalo, že s ich problémom nemajú čo spraviť, nakoľko to nie komunikácia mesta, ale len 

účelová komunikácia pre súkromné pozemky. Potom prišli na obecný úrad vo Veľkej Lehote. Majiteľky sa 

sťažovali, že po komunikácii chodia aj traktory a motorky a ony ju preto odmietajú udržiavať. Starosta ich 

upozornil, že miestna komunikácia je dlhoročne zaužívaná ako prístupová komunikácia k ďalším 

pozemkom a stavbám a pokiaľ by sa niektorý z vlastníkov pozemkov, alebo stavieb obrátil na súd, mohol 

by sa súdnou cestou domôcť práva na prechod. Poslankyňa Šmondrková ešte doplnila, že majiteľky majú 

podľa listu vlastníctva právo vecného bremena na prechod po miestnej komunikácii, ktorá je v súkromnom 

vlastníctve, v smere od pána Réckeho k svojej nehnuteľnosti, a preto si nežiadajú aby po nej chodili ostatní. 

Požiadala starostu, aby sa pokúsil o probléme porozprávať s primátorom mesta Nová Baňa, nakoľko tou 

cestou viedla aj cyklotrasa a náučný chodník. Teraz je zčasti týmto obmedzený aj cestovný ruch. Starosta 

obce v tejto veci ešte osloví primátora mesta Nová Baňa, aby našli riešenie. 

 Poslanec Peter Víglaský priniesol katastrálnu mapu svojho domu s vyznačením plánovaného záberu 

miestnej komunikácie pred jeho dvorom. Vyznačenú časť miestnej komunikácie pred svojim domom 

plánuje buď odkúpiť alebo si prenajať od obce za účelom postavenia posuvnej brány, ktorá by sa vysúvala 

smerom k susednému domu č. 256. Starosta mu vysvetlil, že časť parcely, ktorú si plánuje prenajať, 

zasahuje z jednej strany pred susedný rodinný dom č. 256, a preto s tým obec nemôže súhlasiť. Časť záberu 

miestnej komunikácie, ktorá je pred jeho rodinným domom, môže byť prenajatá alebo odkúpená podľa 

vyjadrenia poslancov. Poslankyňa Rozália Garajová navrhla, že by mala byť miestna obhliadka, aby mali 

predstavu, akú časť plánuje zabrať bránou.  

 Starosta obce informoval poslancov, že mu firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. z Veľkého 

Slavkova poslala posúdenie stavu ČOV v obci. Na základe obhliadky firma skonštatovala, že ČOV je 

v havarijnom stave. Preto navrhujú vypracovať projektovú dokumentáciu a vybudovať novú ČOV. Cenovú 

ponuku za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dali v cene 22 800,- € s DPH. 

Starosta ešte oslovil ďalšieho projektanta na predloženie cenovej ponuky. Sú zverejnené aj teraz výzvy na 

realizovanie ČOV, ale len v chránených krajinných oblastiach. Obec môže mať pripravenú projektovú 

dokumentáciu a počkať na vhodnú výzvu, do ktorej sa bude môcť zapojiť.  

 Obec dostala informáciu od Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, že Banskobystrickému samosprávnemu kraju povolili realizáciu stavebných 
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úprav - rekonštrukciu hlavnej cesty III triedy č. 2512 o celkovej dĺžke 4579 m. To je od úseku na Červených 

zemách cez celú našu obec.  

 Obec nezískala dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie na Inovci k Drozdovu v úseku 250 m. Keďže uznesenie obecného zastupiteľstva na jej 

rekonštrukciu bolo len v prípade získania dotácie, tak sa tento rok daný úsek nebude rekonštruovať. Všetky 

dotácie boli v oblasti cestovného ruchu poskytnuté na rôzne prístrešky, infotabule a pod. Rekonštrukcia 

prístupovej cesty k významnému ubytovaciemu zariadeniu v regióne nie je asi dostatočne žiadúcou 

aktivitou na podporu cestovného ruchu. 

 Poslanec Vladimír Zduch požiadal, aby obec dala spraviť tabule „Zákaz sypania smetí“, lebo cesta 

na Víglaši za p. Dušanom Víglaským smerom na Boriská je zarastená a vozia tam smeti. Starosta povedal, 

že takéto tabule by museli byť na viacerých miestach, lebo napríklad za Vatalovcami boli navozené pri 

ceste smeti a odvozilo sa obecným traktorom šesť vlečiek odpadu. Na občanov sa bude musieť viacej 

apelovať, aby odpad triedili a nevytvárali čierne skládky v prírode.  

 

16. Návrh na uznesenie a záver. 

Po skončení diskusie starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 19-29/2020, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:08 hod.  

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

 

Zapísali: Ing. Anna Vatalová, Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

Ing. Antónia Garajová           ......................... 

 

 

 

 

 

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

 Jozef Mihál 

starosta obce 

 


