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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.07.2020 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Rozália Garajová, Peter Víglaský 
Ospravedlnený: Vladimír Zduch 
Zapisovateľka: Ing. Mária Benčová 
Zasadnutia sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková a pracovníčky obce Ing. Katarína 
Mániková a Ing. Anna Vatalová.  
 
Program zasadnutia: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.05.2020 a 30.06.2020 
3. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
4. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na obecnom úrade.   
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2020 
6. Správa audítorky z Overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Veľká Lehota 

za rok 2019. 
7. Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019 
8. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2019 
9. Predloženie výročnej správy Obce Veľká Lehota za rok 2019. 
10. Návrh na schválenie povolenia na uzavretie manželstva mimo sobášnej miestnosti. 
11. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele C-KN č. 

690/21. 
12. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na parcele C-

KN č. 726/7, 726/10, 726/11 a E 824/2. 
13. Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov pod miestnu komunikáciu par. C-KN č. 824/4 na 

Inovci. 
14. Rôzne 

- Informácia o počte prijatých žiakov a detí do ZŠ s MŠ Veľká Lehota v školskom roku 
2020/2021. 

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. Za zapisovateľku určil 

pracovníčku obecného úradu Ing. Máriu Benčovú a za overovateľov zápisnice určil Rozáliu Garajovú 
a Petra Víglaského. Starosta obce dal hlasovať za navrhnutý program riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  

U z n e s e n i e  č. 33/2020                                                
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
 Program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 6, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, František Čík)        

  ___________________ 

30.7.2020                    Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.05.2020 a 30.06.2020. 
  

Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.05.2020 
U z n e s e n i e  č.  19/2020 – splnené – schválený program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
U z n e s e n i e  č. 20/2020 – splnené – vzaté na vedomie správy o čerpaní rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ 
k 31.03.2020.   
U z n e s e n i e  č. 21/2020 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.  
U z n e s e n i e  č. 22/2020 – splnené – schválená zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov s firmou E-cycling s.r.o., Banská Bystrica 
U z n e s e n i e  č. 23/2020 – splnené –  schválená zmluva o odbere a zhodnocovaní drevného odpadu 
s firmou KRONOSPAN, s.r.o., Zvolen. 
U z n e s e n i e  č. 24/2020 – splnené –  schválený zápis do kroniky obce za rok 2019.  
U z n e s e n i e  č. 25/2020 – splnené –  schválená kúpna zmluva na pozemky pod plánovaný chodník 
vedľa rieky Žitava – 1. etapa. 
U z n e s e n i e  č. 26/2020 – splnené –  schválená kúpna zmluva na pozemky pod plánovaný chodník 
vedľa rieky Žitava – 2. etapa. 
U z n e s e n i e  č. 27/2020 – splnené –  schválená zmluva o zriadení vecného bremena na uloženie 
vodovodnej prípojky k RD č. 209 a 211. 
U z n e s e n i e  č. 28/2020 – splnené –  schválená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na uloženie elektrického kábla pre plánovanú rekreačnú chatu v časti obce Inovec na parcele C-KN 725/2. 
U z n e s e n i e  č. 29/2020 – splnené –  schválená výstavba rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele 
C-KN č. 694/4 a 694/5. 

 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.06.2020 

U z n e s e n i e  č.  30/2020 – splnené – schválený program mimoriadneho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva.  
U z n e s e n i e  č. 31/2020 – splnené – schválená zmluva na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci 
Veľká Lehota so spoločnosťou Renovia s.r.o., Lieskovec. 
U z n e s e n i e  č. 32/2020 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.  

 
 

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

O zmenách rozpočtu obce a školy informovala poslancov účtovníčka obce Ing. Mániková. Zmeny 
rozpočtu obce obdržali poslanci vopred s pozvánkou a materiálmi na obecné zastupiteľstvo. Navrhnuté na 
zmenu rozpočtu obce boli vo výdavkoch presuny medzi jednotlivými položkami. Obec stále rieši nové 
geometrické plány, výškopisy, polohopisy a rôzne znalecké posudky k rekonštrukcii ciest, vysporiadaniu 
pozemkov pod cestami a pozemkov pod riekou Žitava. Preto by obec potrebovala navýšiť rozpočet              
o 1 500,- €, ktoré by sa zobrali z položky rekonštrukcia miestnych komunikácií. Táto položka by sa znížila 
o 6 500,- €.  

Obec tiež plánuje zrealizovať stojisko na zber odpadov na Inovci. Poslanci o tomto zámere boli 
informovaní už na predošlých zasadnutiach OZ, chceme pre obyvateľov a chatárov z časti obce Inovec 
zriadiť samostatné stojisko na zber odpadov. Následne by sa mohli v obci zrušiť zo stojísk kontajnery na 
komunálny odpad. Stojisko na zber odpadov by sa umiestnilo na križovatke ciest medzi pánom M. Vatalom 
a p. Urbanom. Na túto položku je v rozpočte potrebné navýšenie o 1 500,- €, okrem zakúpenia samotného 
plechového stojiska bude potrebné upraviť podklad a dať vyrobiť kľúče pre každého obyvateľa a chatára v 
časti obce Inovec. 

Obec ďalej plánuje rozšíriť kamerový systém v obci. Plánuje sa pokračovať kamerou pri základnej 
škole, ktorá by bola natočená na obecnú halu, kde ľudia vozia triedený odpad a je tam uskladnený štrk 
a rôzne stroje a zariadenia. Obec chce investovať do drahšieho kamerového systému, ktorý bude pri vstupe 
do obce umiestnený pri firme Kovaco, spol. s r.o. Pán starosta Jozef Mihál sa už dohodol s majiteľom 
firmy Ing. Kovačičom, ktorý predbežne súhlasil, že záznamové zariadenie by bolo umiestnené v ich 
budove. Pani poslankyňa R. Garajová sa opýtala na účel využitia takejto kamery pri vstupe do obce. Pán 
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starosta jej odpovedal, že by slúžila na monitorovanie áut, ktoré vstupujú do obce. Ing. Mániková dodala, 
že stále pribúdajú požiadavky od policajtov, ktorí žiadajú obec o kamerové záznamy potrebné pri vyriešení 
rôznych krádeží. Napríklad pri poškodení amfiteátra sa zistilo, že podozriví išli po hlavnej ceste, ale 
z kamier, ktoré sú už umiestnené v obci, nie je možné odčítať ŠPZ vozidla. Pani poslankyňa R. Garajová 
sa ešte spýtala, či to nie je kvôli prekročovaniu rýchlosti pri vstupe do obce, na čo jej pán starosta odpovedal, 
že nie. Pán poslanec P. Víglaský sa opýtal, či je umiestnená kamera aj na druhom konci obce. Pán starosta 
mu odpovedal, že najprv chce obec umiestniť jednu takúto  kameru pri firme Kovaco spol. s r.o., a potom 
druhú na druhom konci dediny, lebo je to dosť nákladné. Najprv nainštalujeme jednu kameru a potom by 
sa dala urobiť aj druhá v doline, kde sa bude ešte musieť vymyslieť kam by sa umiestnila, pretože v Doline 
je problém s bezpečným umiestnením kamery, jej záznamníka a samotným napojením na el. energiu. 
Kamera bude snímať len jeden smer, teda vstup do obce. Pani poslankyňa Ing. A. Garajová dodala, že 
kamerový systém má už veľa obcí, vodič je už priamo pri vstupe do obce informovaný, že daná obec je 
monitorovaná kamerovým systémom. Pán starosta ešte povedal, že kamera bude napojená na priamy zdroj 
elektriny, preto by sa nemalo stať, že by nastal výpadok nahrávania. Aj na ihrisku bolo upravené priame 
napojenie kamery, aby sa nestalo, že ju niekto vypne. Kamera má záložný zdroj, ktorý zabezpečuje ešte 
cca. 2 hodiny nahrávanie záznamu. Pán poslanec F. Čík doplnil, že kamera umiestnená na ihrisku pomohla, 
lebo už tam nedochádza k poškodzovaniu majetku obce ako predtým. Pán starosta povedal, že priestory pri 
ihrisku sú pre ľudí, ktorí si tam chcú urobiť posedenie, či oslavu spojenú s varením gulášu a nie pre ľudí, 
ktorí sa nevedia správať a ničia majetok obce.  

Účtovníčka obce Ing. Mániková uviedla, že ďalej bude potrebná aktualizácia virtuálneho cintorína 
v hodnote 800,- €, na čo sa navrhuje navýšiť rozpočet o 700,- €. Virtuálny cintorín je dostupný na webovej 
stránke obce. Obec neplatí zaň žiadne ročné poplatky ako pri predošlej firme. Firma, ktorá virtuálny cintorín 
vytvárala, sa ponúkla, že by zrealizovala jeho aktualizáciu. Spracovanie aktualizácie tejto aplikácie by 
obsahovalo znovu nafotiť hrobov, upraviť rozsah hrobov, niekde sa hroby rušili, niekde rozširovali, kopali 
nové..., vymazať z mapy spílené lipy, odstránili sa veľkokapacitné kontajnery a upravilo sa menšie stojisko 
na odpad. Zaktualizovala by sa celá mapa cintorína. Bežnú aktualizáciu virtuálneho cintorína robí 
referentka obce Ing. Vatalová, ide o dopĺňanie údajov o zomrelých a dátumov platnosti nájomných zmlúv.  

O sumu 1 500,- € by sme znížili dohody mimo pracovného pomeru, ktoré boli v pláne na kultúrne 
podujatia. Keďže kultúrne podujatia sa od februára neuskutočnili žiadne, preto túto položku využijeme pri 
iných výdavkoch obce. 

V príjmovej časti zmeny rozpočtu obce nadväzujú na zmeny rozpočtu školy. Na základe nich sa 
navrhuje doplniť v príjmoch navýšenie štátnych dotácií o 6775,- €. Nakoľko rozpis štátnych prostriedkov 
pre jednotlivé školy bol zverejnený neskôr, zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ dostali poslanci pred zasadnutím OZ. 
Jedná sa o účelovo určené prostriedky: prenesené kompetencie pre ZŠ sa navýšili o 35,- €, na asistenta 
učiteľa bol navýšený rozpočet o 4 672,- € a dostali príspevok na učebnice v sume 2 068,- €. Celkovo sa 
výdavky ZŠ s MŠ zvýšia o 6 775,- € a o túto istú sumu sa zvýšia príjmy obce ako dotácie zo štátneho 
rozpočtu.  
Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 30.6.2020 obdržia poslanci na ďalšom Obecnom zasadnutí, 

pretože ešte nie je ukončená účtovná závierka obce k 30.6.2020. 
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U z n e s e n i e   č. 34/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
S ch v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce  

Funkčná klasifikácia 
Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

          
PRÍJMY: 312012  111  6 775,00  
     

VÝDAVKY:     0,00 SPOLU 

04.5.1 - cestná doprava      - 5 000,-   

  717002 46  - 6 500,- 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií (presun na 
projekt dokumentáciu a kamerový systém) 

  716 46  + 1 500,- 
Prípravné a projektové dokumentácie (geom. plány, 
polohopis, výškopis a iné posudky) 

05.1.0 - nakladanie s 
odpadmi 630 41  + 1500 Stojisko na odpad do Inovca (+podklad, kľúče...) 
06.2.0 - rozvoj obce 713003 46  + 5000,- Kamerový systém v obci 
06.4.0 - verejné 
osvetlenie 633006 41  - 300,- 

Všeobecný materiál (presun na aktualizáciu 
virtuálneho cintorína) 

08.2.0 - kultúrne služby 637027 41  - 1500 
Dohody mimopracovného pomeru (presun na 
stojisko na odpad) 

08.4.0 - Náboženské a 
iné spoločenské služby      + 300,-   

  635009 41  + 700,- Aktualizácia virtuálneho cintorína 

  635006 41  - 400,- 
Všeobecný materiál (presun na aktualizáciu 
virtuálneho cintorína) 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

      
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Úprava  
rozpočtu  

Upravený 
rozpočet 

    ŠKOLSTVO 312 164,00 334 065,66 6 775,00 340 840,66 

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA  - SPOLU 226 292,00 247 872,20 6 775,00 254 647,20 

09.1.2.1 111 Základná škola- prenesené kompetencie 86 820,00 91 755,00 15,00 91 770,00 

09.2.1.1 111 Základná škola -prenesené kompetencie 129 808,00 137 627,00 20,00 137 647,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - asistent učiteľa  4 520,00 4 520,00 2 002,00 6 522,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - asistent učiteľa 3 000,00 3 000,00 2 670,00 5 670,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 860,00 806,00   806,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 1 284,00 1 210,00   1 210,00 

09.1.2.1 111 Základná škola- príspevok pre žiakov zo SZP   150,00   150,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - príspevok pre žiakov zo SZP   750,00   750,00 

09.1.2.1 111 Základná škola -príspevok na učebnice     1 200,00 1 200,00 

09.2.1.1 111 Základná škola- príspevok na učebnice   0,00 868,00 868,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - škola v prírode   2 500,00   2 500,00 

09.2.1.1 111 Základná škola -lyžiarsky výcvik   4 500,00   4 500,00 

09.1.2.1 131J Základná škola- presun z roku 2019   52,20   52,20 

09.2.1.1 131J Základná škola - presun z roku 2019    125,00   125,00 

09.1.2.1 41 Základná škola -  originálne kompetencie   351,00   351,00 

09.2.1.1 41 Základná škola - originálne kompetencie   526,00                                                                                                                              526,00 
       

    MATERSKÁ ŠKOLA - SPOLU  40 420,00 40 614,00   40 614,00 

09.1.1.1 41 Materská škola - originálne kompetencie 38 628,00 38 628,00   38 628,00 

09.1.1.1 72j Materská škola - vlastné príjmy 950,00 950,00   950,00 

09.1.1.1 111 
Materská škola- príspevok na predškolskú 
výchovu 842,00 1 036,00   1 036,00 

              

    ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - SPOLU 12 018,00 12 018,00   12 018,00 

09.5.0 41 Školský klub detí - originálne kompetencie 11 244,00 11 244,00   11 244,00 

09.5.0 72j Školský klub detí - vlastné príjmy 774,00 774,00   774,00 
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    VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - SPOLU 33 434,00 33 561,46   33 561,46 

09.6.0.1 41 
Výdajná školská jedáleň -originálne 
kompetencie 3 907,00 3 907,00   3 907,00 

09.6.0.1 72f 
Výdajná školská jedáleň - vlastné 
príjmy,stravné 1 325,00 1 325,00   1 325,00 

09.6.0.1 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 1 100,00 1 100,00   1 100,00 

09.6.0.2 41 
Výdajná školská jedáleň - originálne 
kompetencie 6 805,00 6 805,00   6 805,00 

09.6.0.2 72f 
Výdajná školská jedáleň - vlastné 
príjmy,stravné 50,00 130,00   130,00 

09.6.0.2 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 4 000,00 4 000,00   4 000,00 

09.6.0.3 41 
Výdajná školská jedáleň - originálne 
kompetencie 7 372,00 7 372,00   7 372,00 

09.6.0.3 72f 
Výdajná školská jedáleň - vlastné 
príjmy,stravné a 453 2 475,00 2 522,46   2 522,46 

09.6.0.3 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 6 400,00 6 400,00   6 400,00 

 

  
Funkč.    
klasifik 

Ekonom. 
klasifik. Zdroj Suma Text 

VÝDAVKY:             
ZŠ   610     Tarifné platy 
primárne 09.1.2.1 611 111 1 483,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy   
vzdelanie   620     Poistné  a príspevky do poisťovní   
  09.1.2.1 623 111 148,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP   
  09.1.2.1 625001 111 21,00 € Poistné  a prísp. do SP - nemocenské   
  09.1.2.1 625002 111 208,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné   
  09.1.2.1 625003 111 12,00 € Poistné a príspevky do SP –urazové   
  09.1.2.1 625004 111 44,00 € Poistné a príspevky do SP –invalidné   
  09.1.2.1 625005 111 15,00 € Poistné a prísp. do SP - v nezamestn.   
  09.1.2.1 625007 111 71,00 € Poistné a prísp. do SP - do rezer. fondu   
    630     Tovary   služby   
  09.1.2.1 633009 111 1 200,00 € Tovary   služby - príspevok na učebnice   
  09.1.2.1 633006 111 15,00 € Tovary a služby- kancelárske potreby   
              
ZŠ   610     Tarifné platy 
sekundárne 09.2.1.1 611 111 1 978,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy   
vzdelanie   620     Poistné  a príspevky do poisťovní   
  09.2.1.1 623 111 198,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP   
  09.2.1.1 625001 111 28,00 € Poistné  a prísp. do SP - nemocenské   
  09.2.1.1 625002 111 277,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné   
  09.2.1.1 625003 111 16,00 € Poistné a príspevky do SP –urazové   
  09.2.1.1 625004 111 59,00 € Poistné a príspevky do SP –invalidné   
  09.2.1.1 625005 111 20,00 € Poistné a prísp. do SP - v nezamestn.   
  09.2.1.1 625007 111 94,00 € Poistné a prísp. do SP - do rezer. fondu   
    630     Tovary a služby   
  09.2.1.1 633009 111 868,00 € Tovary   služby - príspevok na učebnice   
  09.2.1.1 633006 111 20,00 € Tovary a služby- kancelárske potreby   

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

  ___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
4. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na obecnom úrade.   
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková oboznámila poslancov OZ s výsledkami kontroly inventarizácie 

majetku obce k 31.12.2019 na Obecnom úrade, ktorú vykonala podľa plánu kontrolnej činnosti. Zistený 
bol inventarizačný rozdiel na účte obstarávania dlhodobého hmotného majetku vo výške 131,12 €, ktorý 
ale nebol zaúčtovaný v účtovníctve do roku 2019 a následne prešiel do roku 2020. Účtovný rozdiel mal byť 
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zaúčtovaný do obdobia, ktorého sa týka. Ďalej inventúrny súpis pozemkov v čase vykonania inventarizácie 
nebol v dostatočnom rozsahu. Účtovníčka obce Ing. Mániková inventúrny súpis spracovávala a ku dňu 
vykonania kontroly bol ukončený a predložený hlavnej kontrolórke. Keď sa bude robiť inventarizácia za 
rok 2020, na základe týchto už spracovaných podkladov to bude už bez chyby. Ešte bol zistený jeden 
nedostatok, inventarizačný zápis neobsahoval finančné vyjadrenie účtovného stavu majetku, bolo tam len 
napísané, že súhlasí so skutočným stavom. Toto bude potrebné doplniť pri ďalšej inventarizácii. Pani 
kontrolórka pochválila účtovníčku obce, že je veľmi dobre spracované vyrovnanie a usporiadanie 
pozemkov. Ing. Mániková dodala, že na podrobnom súpise pozemkov pracovala skoro 2 roky, bolo to 
náročné, nakoľko obec už od roku 2010 začala s vysporiadaním pozemkov a vysporiadala za to obdobie 
veľa ciest. Najprv sa odkupujú jednotlivé parcely zamerané podľa geometrického plánu pod miestnou 
komunikáciou a po odkúpení sa jednotlivé parcely zlúčia do jednej podľa ďalšieho geometrického plánu. 
Odkupovanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami je zdĺhavý proces, vysporiadanie pozemkov len 
pod amfiteátrom a cestou k amfiteátru trvalo dva a pol roka. Odkúpia sa pozemky od žijúcich, potom je 
potrebné obnovovať dedičské konania po nebohých vlastníkoch a súdne vyporiadať pozemky so štátom a 
SPF. V rámci tejto inventarizácie sa prišlo na to, že Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor omylom 
zapísal obci niektoré parcely navyše. Bolo to asi 9 parciel. Stalo sa to, keď obec odkupovala pozemky pod 
miestnou komunikáciou od majiteľov a katastrálny odbor prepísal na obec nielen tú jednu parcelu, ale 
všetky parcely z listu vlastníctva. Keď to obec zistila musela požiadať katastrálny odbor o opravu, ktorý to 
mohol opraviť len v správnom konaní, v súčasnosti je už všetko uvedené do pôvodného stavu a pozemky 
sú opäť na správnych vlastníkov. Pán poslanec P. Víglaský sa opýtal, či boli znovu poplatky pri zápise 
opravy v katastri nehnuteľností, na čo mu pán starosta odpovedal, že pri oprave obec neplatila žiadne 
poplatky. Ing. Mániková dodala, že obec si kontrolovala, či bola konkrétna parcela podľa zmluvy prepísaná 
na katastri, ale len pri takomto podrobnom inventúrnom súpise bolo možné zistiť chyby, ktoré so zmluvami 
nemali nič spoločné. 
Pani kontrolórka pripomenula, že aj z tohto dôvodu je dôležité mať evidenciu pozemkov na poriadku 
a skontrolovať si každé nové zapísanie v katastri nehnuteľností.  

 
         U z n e s e n i e   č. 35/2020  

Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly inventarizácie majetku obce k 31.12.2019 na Obecnom úrade 
vo Veľkej Lehote. 
 

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

  ___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2020 
Poslanci obdržali plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020 vopred a všetci s 

ním jednohlasne súhlasili.  
U z n e s e n i e   č. 36/2020  

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľká Lehota na 2. polrok 2020.  

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

  ___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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6. Správa audítorky z Overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Veľká 

Lehota za rok 2019. 
Obec je povinná dať si spracovať audit svojich účtovných závierok. Individuálna účtovná závierka 

obsahuje údaje za samotnú obec a konsolidovaná účtovná závierka aj za jej rozpočtovú organizáciu ZŠ 
s MŠ. Audit individuálnej a tiež konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 vykonala audítorka Ing. 
Mgr. Nora Bugárová, ktorá počas auditu nezistila žiadne pochybenia a skonštatovala, že obec v r. 2019 
hospodárila v súlade s platnými požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci vzali správu z 
auditu individuálnej účtovnej, aj konsolidovanej účtovnej závierky jednohlasne na vedomie. 
 

U z n e s e n i e   č. 37/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Správu audítorky z Overenia individuálnej účtovnej závierky obce Veľká Lehota za rok 2019  
2. Správu audítorky z Overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce Veľká Lehota za rok 2019. 

 

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

    ___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 

7. Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019   
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková predložila poslancom OZ svoje stanovisko k záverečnému účtu 

obce za rok 2019. Uviedla, že vypracovaný záverečný účet obce Veľká Lehota za rok 2019 obsahuje všetky 
náležitosti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Zhodnotila rozpočtové hospodárenie obce, uviedla, 
že obec má spracovanú Výročnú správu a záverečný účet podľa jej zhodnotenia verne zobrazuje stav 
hospodárenia obce. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený a ročná účtovná závierka je overená 
audítorom. Hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom schváliť celoročné hospodárenie obce za rok 
2019 bez výhrad. 
         U z n e s e n i e   č. 38/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  
odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2019. 
 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 6, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, František Čík)   
   

     ___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

  
8. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2019 

  Poslanci mali návrh záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2019 vopred k nahliadnutiu spolu 
s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Účtovníčka obce Ing. Mániková uviedla, že sú v ňom rozpísané 
detailne príjmy a výdavky, prijaté aj poskytnuté dotácie, stav finančných prostriedkov, aktivity obce 
a ďalšie informácie v zmysle zákona. Obec a ZŠ s MŠ spolu mali zostatky na bankových účtoch 
a v pokladni k 31.12.2019 v sume 77 699,92 €. Z toho sa vylučujú účelové finančné prostriedky 2 431,69 
€, konkrétne 125,- € nevyčerpaných prostriedkov ZŠ s MŠ, ktoré použili do 31.3.2020 na prevádzku, štátne 
prostriedky na stravu pre deti a žiakov v sume 2 206,80 €, preplatok z dotácie obec vrátila do štátneho 
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rozpočtu, ďalej zostatok prostriedkov osobitného príjemcu bol 99,89 € a zostatok na účte výdajnej školskej 
jedálne v sume 127,46 €. Po odpočítaní týchto účelových nevyčerpaných prostriedkov je výsledok 
finančných prostriedkov suma 75 140,77 €, ktorá súhlasí s výsledkom rozpočtového hospodárenia obce. 
Tento prebytok rozpočtového hospodárenia sa v zmysle zákona použije na tvorbu rezervného fondu. K  
31.12.2019 bol zostatok na bankovom účte rezervného fondu 239 510,29 €, v r. 2020 k nemu pribudne 
vyššie spomenutý prebytok hospodárenia za uplynulý rok. V r. 2020 je financovanie všetkých investičných 
akcií plánované len z prostriedkov rezervného fondu. Obec má rozpracovaných viacero projektov, taktiež 
ZŠ s MŠ nedostala dofinancovanie v dohodovacom konaní, štát dofinancoval len tri školy z celého 
Slovenska. Okrem toho každý mesiac dostáva obec približne o 10% menej na tzv. podielových daniach 
v porovnaní s minulým rokom. Starosta obce uviedol, že za 3 mesiace to je skoro 7 500,- € menej oproti 
minulému roku. V dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácii urobil štát výnimku, že obec môže rezervný 
fond použiť aj na bežné výdavky. Naša obec zatiaľ nie je nútená riešiť financovanie bežných výdavkov 
z rezervného fondu. Pán poslanec P. Víglaský sa opýtal, či sa budú rušiť takzvané obedy zadarmo, na čo 
mu pán starosta odpovedal, že ešte nevieme, ako rozhodne vláda. Na základe tejto nestabilnej situácie 
množstvo škôl nevie, aká bude situácia od 1.9.2020. Poslanci schválili záverečný účet obce Veľká Lehota 
za rok 2019 bez výhrad. 
 

U z n e s e n i e   č. 39/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje  
 

1. Celoročné hospodárenie obce Veľká Lehota za rok 2019 – prebytok bez výhrad. 
 

2. 100 % z výsledku rozpočtového hospodárenia vrátane prebytku finančných operácií za rok 2019 po 
vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov použiť vo výške 75 140,77 € na tvorbu rezervného 
fondu a previesť na osobitný účet Rezervného fondu obce. 

 

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

   

___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 

9. Predloženie výročnej správy Obce Veľká Lehota za rok 2019. 
Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že obec predkladá jednu konsolidovanú 

výročnú správu obce Veľká Lehota za rok 2019, ktorá obsahuje údaje hospodárenia obce aj ZŠ s MŠ Veľká 
Lehota za rok 2019. Množstvo informácií je obdobných ako v záverečnom účte. Výročná správa je zhrnutie 
všetkého, čo sa za rok 2019 v obci spravilo, ako hospodári obec a ZŠ s MŠ. Konsolidovaná výročná správa 
bola overená audítorom a bude zverejnená na internetovej stránke obce a v centrálnom registri. Poslanci 
vzali Konsolidovanú výročnú správu obce Veľká Lehota za rok 2019 na vedomie. 
 

U z n e s e n i e   č. 40/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Konsolidovanú výročnú správu obce Veľká Lehota za rok 2019. 

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

___________________ 

30.07.2020              Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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10. Návrh na schválenie povolenia na uzavretie manželstva mimo sobášnej miestnosti. 
Pán starosta informoval prítomných poslancov o podanej žiadosti uzavrieť manželstvo mimo určenej 

sobášnej miestnosti, a to na lúke parc. č. 766/1 dňa 22.8.2020 o 14:00 hod. Obec ako matričný úrad nemá 
výhrady, miesto bude na obrad upravené, takže bude dodržaná dôstojnosť obradného miesta. Sobášiť bude 
pán starosta obce spolu s pani matrikárkou. Pani poslankyňa R. Garajová sa spýtala, či je potrebné 
schvaľovať aj poplatok, na čo odpovedala Ing. Mániková, že bude vyberaný základný poplatok určený 
zákonom o správnych poplatkoch vo výške 70,- €. Najmä pre nových poslancov Ing. Mániková doplnila, 
že na civilné sobáše je určená obradná sieť na poschodí Spoločensko-kultúrneho centra. Mimo obradnej 
siete je možné uzavrieť manželstvo len po schválení obecným zastupiteľstvom. Poslanci jednohlasne 
súhlasili s povolením na uzavretie manželstva mimo sobášnej miestnosti.  

 
U z n e s e n i e   č. 41/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje  
povolenie na uzavretie manželstva mimo sobášnej miestnosti dňa 22.08.2020 o 14:00 hod. na parcele č. C-
KN 766/1 v katastrálnom území Veľká Lehota. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 6, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, František Čík)   
   

___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

11. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele C-
KN č. 690/21. 

Na obecné zastupiteľstvo si podal žiadosť pán Ing. Miroslav Halanda z Nitry, ktorý plánuje na pozemku  
C-KN 690/21 postaviť rekreačnú chatu o zastavanej ploche do 130m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti 
chát pána Warchala a pána Turčániho v časti obce Inovec. Prístup na pozemok je zabezpečený vlastníctvom 
podielov na prístupových pozemkoch, cez ktoré vedie prístupová cesta. Na pracovnom stretnutí poslancov 
k územnoplánovacej dokumentácii zo dňa 15.07.2020 sa odsúhlasilo, že zastavaná plocha pre rekreačnú 
chatu je do 70 m2 a pre hospodársku usadlosť alebo rodinný dom je zastavaná plocha do 200 m2.  V minulom 
roku bol schválený poplatok za rozvoj platný pre extravilán obce. Poslanci súhlasili s výstavbou jednej 
rekreačnej chaty za podmienok, na ktorých sa dohodli na pracovnom stretnutí poslancov k 
územnoplánovacej dokumentácii, teda ak to bude rekreačná chata tak do 70 m2, ak hospodárska usadlosť 
tak do 200 m2. Ďalej súhlasia  s výstavbou za podmienok, 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. 42/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele C-KN 690/21 v časti obce Inovec za podmienok, ktoré 
boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí poslancov k spracovaniu územnoplánovacej 
dokumentácii obce: 

- rekreačná chata so zastavanou plochou do 70 m2 
- hospodárska usadlosť so zastavanou plochou do 200 m2 

 - výška oplotenia pri miestnej komunikácii do 1,50 m 
  
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. 
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Hlasovanie: všetci prítomní 6, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, František Čík)   
   

___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

12. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na 
parcele C-KN č. 726/7, 726/10, 726/11 a E 824/2. 

Pán starosta oboznámil prítomných, že sa jedná o pozemky p. Urbana a p. Dubaja nachádzajúce sa 
v časti obce Inovec. V prípade prvej žiadosti o výstavbu rekreačnej chaty sú to pozemky na parcelách C-
KN č. 726/7, 726/10 a 726/11 pri miestnej komunikácii, po ľavej strane od chaty p. Petra Kociana. 
V prípade druhej žiadosti o výstavbu rekreačnej chaty je to parcela E-KN 824/2 nachádzajúca sa pri 
miestnej komunikácii smerom k p. T. Valovi. Referentka obce A. Vatalová na projektore ukázala kde presne 
sa pozemky na mape nachádzajú a dodala, že k žiadosti chýba vizualizácia  rekreačných chát a tiež osadenie 
na pozemku. Poslanec P. Víglaský mal pripomienku, že StVPS, a. s. sa vyjadrila, že už nebudú napájať 
nových odberateľov z dôvodu nedostatku vody v tejto časti. Pán starosta mu pripomenul, že do súhlasného 
stanoviska sa dávajú podmienky na vyvŕtanie vlastnej studne ku každej chate. Zároveň pripomenul, že sa 
musia držať podmienok, ktoré boli odsúhlasené na pracovnom stretnutí poslancov k územnoplánovacej 
dokumentácie.  Pani poslankyňa M. Šmondrková mala pripomienku, že pán Urban stále nemá skolaudované 
stavby na svojom pozemku a tiež rybník, ktorý má vybudovaný bez stavebného povolenia. Preto navrhuje 
skontrolovať legálnosť týchto stavieb štátnym stavebným dozorom. Podmienky pre výstavbu pri vedľajších 
cestách na Drozdovo sú: rekreačné chaty so zastavanou plochou do 70 m2, hospodárske usadlosti, či rodinné 
domu do 200 m2, stavebné pásmo 100 m od cesty a výška oplotenia pri miestnej komunikácii do 1,50 m. 
Poslanci súhlasili s výstavbou rekreačných chát za týchto podmienok. 

 

U z n e s e n i e   č. 43/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou dvoch rekreačných chát na parcelách C-KN č. 726/7,726/10,726/11 a parcele E-
KN č. 824/2 v časti obce Inovec za podmienok, ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí 
poslancov k spracovaniu územnoplánovacej dokumentácií obce: 

- rekreačná chata so zastavanou plochou do 70 m2 
- hospodárska usadlosť so zastavanou plochou do 200 m2 
- výška oplotenia pri miestnej komunikácii do 1,50 m 

 
Za podmienok pre staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej 
komunikácie a povinnosti vyvŕtania studne ku každej chate ako zdroja pitnej vody.    
Stanovisko obecného zastupiteľstva nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní 6, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, František Čík)   
   

___________________ 

30.07.2020            Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
13. Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov pod miestnu komunikáciu par. C-KN č. 824/4 

na Inovci. 
Referentka obce A. Vatalová informovala poslancov o zámere obce zameniť pozemky podľa 
geometrického plánu, ktorý si dala obec vyhotoviť, na zameranie miestnej komunikácii pri RD p. Urbana 
na Inovci. Následne im ukázala na mapke, kde sa presne nachádza miestna komunikácia vyznačená podľa 
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geometrického plánu, ktorá prechádza cez pozemok p. Dubaja, a to parcela CKN 824/4. Obec zamieňa  s p. 
Dubajom pozemok CKN 730/1 o výmere 118 m2, za pozemok pod miestnou komunikáciou, ktorý ma 
výmeru 324 m2. Rozdiel 206 m2 obec odkúpi za cenu 1,85  €/m2. Na tomto obecnom zastupiteľstve by sa 
schválil zámer zámeny pozemkov a na budúcom by sa schválila kúpna zmluva medzi obcou Veľká Lehota 
a p. Dubajom. Poslanci schválili zámer zámeny pozemkov, ktorý bude následne vyvesený 15 dní na úradnej 
tabuli obce a aj na stránke obce. V najbližšej dobe chce obec pokračovať vo vysporiadaní celej tejto 
miestnej komunikácii, a to odkúpením časti pozemku od pani Kebisovej a rodiny Garajovej do vlastníctva 
obce podľa geometrického plánu. 
 

U z n e s e n i e   č. 44/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
Zámer zámeny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s poukazom na dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tej skutočnosti, že 
Obec Veľká Lehota má záujem o nadobudnutie pozemkov do vlastníctva, ktoré sa budú nachádzať pod 
prístupovou komunikáciou slúžiacou pre vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota,  nasledovne: 

 
- Obec Veľká Lehota, nadobudne v celosti (1/1) do vlastníctva nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, 

parc. č. CKN 824/85 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 324 m2 (predmetná 
parcela bola vytvorená z parc. č. CKN 824/4 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 1438 m2, 
identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-218/19, vyhotovený dňa 06.07.2020, úradne 
overený dňa 08.07.2020, číslo: G1-261/2020). 
 

- Ing. Pavel Dubaj nadobudne v celosti (1/1) do vlastníctva nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. 
č. CKN 730/1 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2. 
 

- Medzi Obcou Veľká Lehota a Ing. Pavlom Dubajom dôjde k finančnému vyrovnaniu z titulu 
zámeny nehnuteľností, na základe ktorej Obec Veľká Lehota vyplatí Ing. Pavlovi Dubajovi sumu 
381,10 € (206 m2 x 1,85 €/m2). 

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

___________________ 

30.07.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
14. Rôzne 
- Informácia o počte prijatých žiakov a detí do ZŠ s MŠ Veľká Lehota v školskom roku 

2020/2021 
Základná škola s Materskou Školou Veľká Lehota oznámila, že v budúcom školskom roku 2020/2021 

budeme mať celkový počet žiakov 81, z nich 18 žiakov plní povinnú školskú dochádzku osobitným 
spôsobom  t.j. 13 žiakov plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí a 5 žiaci plnia povinnú školskú 
dochádzku individuálnym vzdelávaním. 

Náboženskú výchovu bude navštevovať 60 žiakov a etickú výchovu si nahlásili 3 žiaci. 
Do prvého ročníka sú prihlásený a zapísaní 10 žiaci, z nich 3 žiaci plnia povinnú školskú dochádzku 

osobitným spôsobom. Údaje sú zatiaľ predbežné, počet sa môže navýšiť počtom domškolákov, pretože 
doteraz nevedeli dať záväzné vyjadrenie pre Základnú školu o celkovom počte. 
   
 

15. Diskusia. 
Pán poslanec F. Čík predniesol žiadosť za p. Milana Garaja č. 80 o prehĺbenie rigolu v časti obce 

u Vaškov za jeho pozemkom. Keď boli nedávno prívalové dažde, tak mu vytápalo pozemok. Pán starosta 
povedal, že aj jemu volal pán Garaj a vie o tom. Tento rigol bol dávnejšie čistený, ale teraz už môže byť 
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znovu zanesený. Pani poslankyňa M. Šmondrková uviedla, že tam je rigol z časti betónový, ale nie po celom 
úseku. Pán starosta povedal, že rigol sa bude regulovať až po úprave mostu u Vaškov a priľahlej cesty pri 
p. Ebergényim. 

Pán poslanec P. Víglaský vzhľadom na to, že sa nemohol zúčastniť na pracovnom stretnutí poslancov 
k spracovaniu územnoplánovacej dokumentácie, sa spýtal, či by bolo možné stavať na pozemkoch pod 
Štámbrkom. Jedná sa o jeho pozemky pri ceste smerom na Drozdovo oproti p. B. Víglaskému, ktoré by 
chcel darovať svojej dcére na výstavbu rodinného domu. Poslanci s týmto návrhom nesúhlasili a upozornili, 
že na pracovnom stretnutí poslancov bolo schválené, že šírka pozemku na výstavbu pri ceste na Drozdovo 
musí byť minimálne 30 m. Pán starosta ozrejmil, že bude verejné prerokovanie k Územnému plánu obce, 
kde môže jeho dcéra aj s priateľom prísť a navrhnúť výstavbu rodinného domu v týchto miestach. 
 

16. Návrh na uznesenie a záver. 
Po skončení diskusie starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 33-44/2020, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19:55 hod.  
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

 
Zapísala: Ing. Mária Benčová 
 
 
Overovatelia: 
 
Peter Víglaský     ........................           
 
 
Rozália Garajová         ......................... 

 

 

 

 

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

 


