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Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.06.2020 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: František Čík a Vladimír Zduch 
Ospravedlnená: hlavná kontrolórka obce Mária Šalková 
Zapisovateľka: Ing. Katarína Mániková 
Zasadnutia sa zúčastnila zamestnankyňa obce Ing. Anna Vatalová.  
 
Program zasadnutia: 

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

2. Návrh na schválenie zmluvy na rekonštrukciu miestnych komunikácií s úspešným uchádzačom 
verejného obstarávania. 

3. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce Veľká Lehota. 
4. Diskusia. 
5. Návrh na uznesenie a záver. 

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

Zasadnutie otvoril starosta obce o 15:00 hod. a privítal prítomných. Za zapisovateľku určil Ing. 
Katarínu Mánikovú a za overovateľov zápisnice p. Františka Číka a p. Vladimíra Zducha. Starosta obce dal 
hlasovať za navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Zasadnutie je z dôvodu stále 
trvajúcich obmedzení neverejné, z toho dôvodu sa vyhotoví audio záznam, ktorý bude zverejnený na web 
stránke obce. 

 
U z n e s e n i e  č. 30/2020                                                

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

  

  ___________________ 

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

                                starosta obce 
 
 

2. Návrh na schválenie zmluvy na rekonštrukciu miestnych komunikácií s úspešným 
uchádzačom verejného obstarávania. 
 

Na základe vyhodnotenia cenových ponúk, ktoré sa uskutočnilo pred zasadnutím tohto Obecného 
zastupiteľstva, bol vybraný úspešný uchádzač firma Renovia s.r.o. z Lieskovca, ktorá predložila na 
rekonštrukciu 3 úsekov miestnych komunikácií najnižšiu cenu 45 962,68 € s DPH. Realizovať sa budú 
úseky zadané vo výzve na predloženie cenových ponúk: asfaltová plocha pri cintoríne, od hlavnej cesty III. 
triedy k č. d. 98 + obnova mostu pri hlavnej ceste III. triedy a MK Garajovci od č. d. 130 k č. d. 126. 

V rámci rekonštrukcie komunikácie od hlavnej cesty do Garajov k RD 98 sa uvažuje o uložení rúry, 
ktorá by slúžila ako chránička pre elektrické vedenie, ktoré plánuje tou trasou viesť Stredoslovenská 
distribučná, a. s.. Toto však budú realizovať vtedy, keď sa bude stavať nová trafostanica pri bývalom 
zdravotnom stredisku. Pokiaľ by sa však čakalo na jej postavenie, rekonštrukcia mosta a cesty by sa taktiež 
nemohli zrealizovať už tento rok. Preto by to obec týmto spôsobom predpripravila, aby nebolo potrebné 
neskôr rezať a píliť novú cestu. Poslanci navrhli starostovi, aby sa zaujímal o možnosť nejakej kompenzácie 
zo strany Stredoslovenskej distribučnej, a. s., nakoľko týmto krokom im obec ušetrí značné náklady. 
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U z n e s e n i e   č. 31/2020 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 
Zmluvu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota so spoločnosťou Renovia s.r.o., 
Lieskovská cesta 488, Lieskovec za cenu 45 962,68 € s DPH. 

 

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

  ___________________ 

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

 

3. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce Veľká Lehota 
Starosta obce p. Mihál informoval poslancov, že zmeny rozpočtu obce sa týkajú rekonštrukcie kotolne 

v ZŠ s MŠ. Obec požiadala o dotáciu na havarijný stav kotlov, avšak aby sa mohli nové pece inštalovať už 
počas letných prázdnin, je potrebné včas zabezpečiť verejné obstarávanie. Nakoľko pôvodný rozpočet na 
rekonštrukciu ciest bol vyše 80 tis. €, zníži sa rozpočet na tejto položke a vytvoria sa nové položky na 
kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne. Rozdelené budú na 1. a 2. stupeň, aby bola dodržaná 
metodika účtovania. Zatiaľ je rozpočet navrhnutý z vlastných zdrojov obce, konkrétne z rezervného fondu, 
avšak v prípade získania dotácie by sa tieto výdavky prefinancovali. Tento postup sa zvolil z toho dôvodu, 
aby žiaci aj zamestnanci mohli v septembri nastúpiť do školy s funkčným kúrením, aby sa prerábka 
nekonala počas vyučovacieho procesu. Poslanci so zmenami jednohlasne súhlasili.  
 

U z n e s e n i e   č. 32/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

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

Funkčná klasifikácia 
Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

VÝDAVKY:     0,00 SPOLU 
  

04.5.1 - cestná doprava     -21 000,00   

  717002 46  - 21000 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
          
09.1.2.1 – primárne 
vzdelávanie s bežnou 
starostlivosťou      + 8 400,-   

(1. Stupeň) 700 46  + 8400,- Rekonštrukcia kotolne 
          
09.2.1.1 – nižšie 
sekundárne 
vzdelávanie všeobecné 
s bežnou 
starostlivosťou      + 12 600,-   

(2. Stupeň) 700 46    + 12 600,- Rekonštrukcia kotolne 

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

 

  ___________________ 

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

 
4. Diskusia 

 

 Starosta informoval prítomných poslancov o viacerých pripravovaných aktivitách: 
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- Spracovaná je pracovná verzia územného plánu našej obce. Starosta obce odovzdal každému 
poslancovi podklady textovej aj grafickej časti na USB kľúči a požiadal ich, aby si to za približne 
týždeň pozreli a pripomienkovali. Keď bude návrh územného plánu posúdený aj z ich strany, 
zverejní sa na web stránke a zorganizuje sa verejné prerokovanie územného plánu. Akékoľvek 
pripomienky a návrhy môžu prísť konzultovať osobne na obecný úrad, príp. na najbližšom 
pracovnom stretnutí.  

- Okrem rekonštrukcie ciest sa plánuje tento rok opraviť odvodnenie cesty u Vaškov. Je potrebné 
prehĺbiť rigol, zmierni sa sklon svahu a osadia sa žľaby. Taktiež je potrebné riešiť odvodnenie cesty 
u Garajov pri Antonovi Garajovi a aj z dolného závozu, nakoľko tieto dažde ukázali, kde chýbajú 
takéto odvodnenia. Počas dažďov sa musel prehĺbiť rigol aj v časti Pirte pri p. Petrovi Kocianovi, 
nakoľko voda išla od Štambrku, prešla na druhú stranu cesty a po hlavnej ceste sa liala ľuďom do 
dvorov aj s nánosmi blata. Rigol sa dal aj prehĺbiť bagrom. 

- Starosta ďalej informoval, že sa spracovala žiadosť o dotáciu na opravu hygienických zariadení na 
amfiteátri. Posledná obnova priestorov šatní sa netýkala hygienických zariadení. Všetci poznajú 
stav hygienických zariadení, aký je každý rok problém pri väčších kultúrnych podujatiach, nestíhajú 
odtekať WC. Riešila by sa aj výmena potrubí a oprava kanalizácie. 

- Už na predošlom zasadnutí OZ starosta spomínal vlhnutie stien v Dome smútku. Radil sa s 
viacerými murármi s dlhoročnými skúsenosťami a podľa všetkého by vlhkosť mohla ísť od 
betónového stĺpa, ktorý je pristavaný priamo k budove. Nie je to ničím odizolované, preto sa zatiaľ 
vyskúša odbúrať jeden stĺp, či múry prestanú vlhnúť.  

 

V diskusii požiadal poslanec p. Peter Víglaský starostu o prešetrenie situácie s priestorom vodnej nádrže 
Buštinec. Obec ju stavala v minulosti ako požiarnu nádrž, pozemok však patrí Rímskokatolíckej cirkvi 
a tá uzavrela zmluvu s Poľovným združením Kamenica, ktoré v zmysle tejto zmluvy daný priestor 
užíva. Bol by vraj možno záujem o vytvorenie rybárskeho krúžku, avšak poľovné združenie nemá 
záujem, aby tento priestor navštevovali ľudia mimo združenia. Nakoľko obyvatelia tento priestor 
navštevujú za účelom vychádzok, starosta dal upraviť zosúvajúci sa svah. Prisľúbil, že túto požiadavku 
bude komunikovať aj s vedením poľovného združenia.  
 

 

5. Návrh na uznesenie a záver. 
Po skončení diskusie starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 30-32/2020, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 16:00 hod.  
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Vladimír Zduch       ........................           
 
 
František Čík           ......................... 

 

 

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

 


