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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.09.2020 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Ing. Antóna Garajová, Peter Víglaský 
Zapisovateľka: Ing. Mária Benčová 
Zasadnutia sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková, pracovníčka obce Ing. Katarína Mániková 
a dvaja obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23.07.2020 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2020. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota.  
5. Návrh na schválenie zmluvy o dielo a poskytovaní servisných služieb so spoločnosťou Bio-Nexus 

SK – Mapová aplikácia Cleerio  
6. Návrh na schválenie zmluvy o zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľká Lehota 
8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2016 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky vo výdajnej školskej jedálni. 
9. Návrh na schválenie inventarizačných komisií. 
10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy pod MK pri cintoríne 
11. Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat 
12. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na parcele C-

KN č. 762/2 a C-KN č. 762/1 
13. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na parcele C-

KN č. 752/4 a C-KN č. 752/5 
14. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele E-KN č. 

705/3. 
15. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele E-KN č. 

751/4 a E-KN č. 751/5. 
16. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele C-KN č. 

691/120. 
17. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti obce Inovec na parcele E-KN č. 

689/81 a E-KN č. 689/78. 
 

Doplnenie do programu: Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo mimo sobášnej miestnosti 
 
18. Rôzne 
- informácia o zbere odpadu a predbežných nákladoch za rok 2020 
- príprava rozpočtu na roky 2021 – 2023, 

19. Diskusia.  
20. 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 Ing. Antóniu Garajovú 
a Petra Víglaského. Poslanec p. František Čík bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomný od 18:15 
hod od bodu zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. Na obecný úrad priniesla pani Andrea Lehotská na doplnenie 
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do programu zasadnutia „Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo mimo sobášnej miestnosti“. Pani 
Lehotská so svojim snúbencom pánom Jozefom Víglašským chcú uzavrieť manželstvo na obecnom úrade 
v Malej Lehote. Starosta obce dal hlasovať za pôvodne navrhnutý program riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 

 
U z n e s e n i e  č. 45/2020                                                

Obecné zastupiteľstvo  

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

  ___________________ 
02.10.2020         Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 
 

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

 
   U z n e s e n i e  č. 46/2020                                                

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

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

  ___________________ 
02.10.2020         Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23.07.2020. 
 

Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23.07.2020 
U z n e s e n i e  č. 33/2020 – splnené – schválený program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
U z n e s e n i e  č. 34/2020 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.  
U z n e s e n i e  č. 35/2020 – splnené – vzatá na vedomie správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly 
inventarizácie majetku obce k 31.12.2019 na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote. 
U z n e s e n i e  č. 36/2020 – splnené –  schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľká 
Lehota na 2. polrok 2020. 
U z n e s e n i e  č. 37/2020 – splnené –  vzaté na vedomie správy z Overenia individuálnej a konsolidovanej 
účtovnej závierky obce Veľká Lehota za rok 2019.  
U z n e s e n i e  č. 38/2020 – splnené –  vzaté na vedomie Odberné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu 
záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2019. 
U z n e s e n i e  č. 39/2020 – splnené –  schválený záverečný účet obce za rok 2019  
U z n e s e n i e  č. 40/2020 – splnené –  vzatá na vedomie Konsolidovaná výročná správa obce Veľká 
Lehota za rok 2019. 
U z n e s e n i e  č. 41/2020 – splnené –  schválené uzavretie manželstva mimo sobášnej miestnosti. 
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U z n e s e n i e  č. 42/2020 – splnené –  schválená výstavba rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele 
C-KN č. 690/21. 
U z n e s e n i e  č. 43/2020 – splnené –  schválená výstavba dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec 
na parcele C-KN č. 726/7, 726/10, 726/11 a parcele E-KN č. 824/2. 
U z n e s e n i e  č. 44/2020 – splnené –  schválený návrh zámeru zámeny pozemkov pod miestnu 
komunikáciu parc. C-KN č. 824/4 na Inovci. 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2020 
 

Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ dostali poslanci k nahliadnutiu vopred s materiálmi a pozvánkou 
na Obecné zastupiteľstvo. Účtovníčka obce p. Ing. Mániková doplnila, že v prvom polroku sa nič 
výnimočné neudialo, nakoľko bolo od 16. marca zakázané usporadúvanie akýchkoľvek spoločenských 
udalostí. V prvom štvrťroku sa stihli uskutočniť Gajdošské fašiangy a potom už neboli žiadne kultúrne 
podujatia. Nové výdavky boli hlavne na civilnú ochranu, nakupovali sa rúška, ochranné rukavice, okuliare, 
ochranné obleky a dezinfekcia. Základná škola s materskou školou od 16. marca do 31. mája fungovala 
online výučbou z domu. Výdavky za toto obdobie boli za mzdy a odvody zamestnancov a bežná réžia  
budovy školy. 
Z kapitálových výdavkov obce sú to výdavky za klimatizáciu v kanceláriách obecného úradu. Ďalej sa 
pokračuje vo vysporiadaní pozemkov pod cestami, ako u Hudcov, cesta pri cintoríne, v časti Pirte 
a pozemky pod chodník pri potoku sa tiež postupne vykupujú. S týmto sú spojené aj náklady 
s geometrickými plánmi a projektami. Kamerový systém po obci sa postupne dopĺňa, pribudli kamery na 
ihrisku pri amfiteátri, kde boli náklady v hodnote 2759,80 € a na verejné priestranstvo pred kostolom boli 
náklady na kameru 1433,90 €. Tu sa bude musieť obec ešte dohodnúť s pánom farárom na náhrade za 
elektrickú energiu, lebo kamera obce je napojená na ich  elektrickú energiu. Náklady na položenie dlažby 
na cintoríne boli vo výške 6495,73 €. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie. 
 

    U z n e s e n i e   č. 47/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2020 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.6.2020 

 

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

  ___________________ 
02.10.2020          Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 

 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
O zmenách rozpočtu školy a obce informovala poslancov účtovníčka obce Ing. Mániková. Zmeny 

rozpočtu obce obdržali poslanci vopred s pozvánkou a materiálmi na obecné zastupiteľstvo. Základná škola 
s materskou školou dostala od štátu 3834 € na prenesené kompetencie na prvý a druhý stupeň podľa počtu 
detí, ktoré sú určené na mzdy a odvody. Ďalej obec získala dotáciu z Envirofondu 2000 € na projekt „Detská 
včelia škola“, výdavky bude realizovať priamo základná škola. V projekte sa obec zaviazala 
spolufinancovať ho vo výške 500,- € z vlastných zdrojov. V pôvodnom návrhu na zmenu rozpočtu nebola 
táto suma doplnená do výdavkou školy, z toho dôvodu sa navrhuje táto položka ešte doplniť. Na základe 
toho, že deti v období od 16. marca do 31. mája  nechodili do ŠKD a do  materskej školy a neodoberali 
obedy, sú vlastné príjmy týchto zariadení oveľa nižšie. Preto sa znížia vlastné príjmy materskej školy o 8 
€, o 270 € sa zníži príjem pre školský klub detí a o sumu 1016 € pre výdajnú školskú jedáleň.  Zároveň 
škola sa pár dní pred zasadnutím dozvedela, že dostatnú peniaze z Úradu práce, soc. vecí a rodiny, 
konkrétne náhradu za mzdy a odvody učiteľov v materskej škole, ktorí v čase uzatvorenia škôl boli na 80% 
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mzdy. Škole vráti štát touto formou 5366,74 €.  Na základe toho bude potrebné v decembri upraviť VZN, 
keďže o túto sumu bude škole zaslaná nižšia výška originálnych kompetencií.  

V zmenách rozpočtu obce boli v príjmoch zahrnuté dotácie, ktoré má základná škola vo výdavkoch. Na 
prenesené kompetencie pre školu sa navýšili príjmy obce o 3834 € + 5366,74 € dotácia z úradu práce na 
mzdy a odvody zamestnancov materskej školy, dotácia 2000 € na „Detskú včeliu školu“, o 916 € sa znižuje 
dotácia na stravu pre deti a žiakov. Obec dostala finančný dar 10 000,- € od obyvateľa obce p. Bindera, za 
ktoré mu veľmi pekne ďakujeme. Starosta obce uviedol, že pán Binder použitie týchto peňazí nijako 
účelovo nepodmienil, pán starosta ho oboznámil so zámerom dať spracovať projektovú dokumentáciu na 
čističku odpadových vôd v obci, pričom len projekt stojí vyše 20 000,- €. Poslankyňa p. Marta Šmondrková 
sa opýtala, či sa tieto peniaze nepoužijú na opravu cesty na Inovci. Starosta obce odpovedal, že výtlky na 
ceste na Inovci sa z týchto peňazí opravovať nebudú. Výtlky na ceste v časti obce Inovec pri RD č. 570 sa 
plánujú urobiť ešte tento rok v najbližšej dobe, ale nie z týchto peňazí. Obyvateľ obce p. Pavel Zduch mal 
pripomienku k sypaniu frézingu na cestách na Inovci, lebo pri jeho rozhŕňaní sa z cesty vylupujú väčšie 
kusy a cesta sa viac ničí. Poslanci aj starosta odpovedali, že väčšie kusy nie sú odlúpené z cesty, ale sú to 
časti vyfrézovaného materiálu. Účtovníčka obce p. Mániková ešte vysvetlila, že keďže peniaze od pána 
Bindera nie sú účelovo určené, tak sa použijú vo výdavkoch obce ešte tento rok a o to menej bude potrebné 
čerpať rezervný fond. A na budúci rok bude možné narozpočtovať z rezervného fondu obstaranie 
projektovej dokumentácie napr. na plánovanú ČOV. 
Ďalej v príjmoch obce sa navyšujú poplatky za služby integrovaného obslužného miesta o 2 €, ktoré sú 

takisto aj vo výdavkoch, nakoľko je to príjem štátu. Vo výdavkoch obce je potrebné navýšiť položky na 
koncesionárske poplatky, aktualizáciu softvérových údajov (nastavenie konta, prístupov, hesiel…  pri 
výmene zamestnankýň) o 220 €, doplnenie kamerového systému na obecnom úrade zboku od cesty do 
Šmondrkov, tu sa náklady rozdelili na 155 € na obecný úrad  a 155 € na kultúrny dom. Výdavky sa navyšujú 
aj na civilnú ochranu o 500 € na dokúpenie jednorázových rúšok a dezinfekčných prostriedkov. 
Zamestnanec obce p. Dominik Zduch bol na školení kuričov, kde náklady predstavovali 140 € a plus 
náklady na cestovné a lekárske prehliadky v sume spolu 40 €. Na školení bol spolu s novým školníkom  v 
ZŠ s MŠ p. Jaroslavom Cibirim. Výdavky sa navrhli navýšiť ďalej o 80,- € na pracovné zariadenia na kúpu 
zváračky, o 123,- € na reklamné predmety pre deti, ktoré sa zúčastnili futbalového turnaja, o 300,- € na 
materiál a 130,- € na služby – práce s plošinou za účelom opravy bezdrôtového rozhlasu na Inovci, na čo 
sa podujal p. Pavel Garaj, zistil poškodenie jednej rádiostanice, starosta obce sa spojil priamo s výrobcom 
z Českej republiky, zakúpila sa nová rádiostanica s vysielačkou, na základe ich odporúčaní sa nastaví a 
skúsi zapojiť. Rozhlas pri p. Martinovi Vatalovi v Inovci bol celý zatečený a skorodovaný. Ďalej sa 
navyšujú položky vo výdavkoch obce na inzerciu v novinách k voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ o 96,- €. Zvýšenie 
výdavkov bolo vykryté znížením iných výdavkových položiek. Poslanci jednohlasne odsúhlasili  
navrhované zmeny rozpočtu aj po úprave.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 48/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 

1. Zmeny rozpočtu obce 
Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     14 920,00 SPOLU 

  312012 111  + 3834,- Prenesené kompetencie 

  312012 111  + 5366,74 
Z Úradu práce na mzdy a odvody učiteľov 
v materskejš kole 

  312012 111  + 2000,- Enviroprojekt - detská včelia škola 

  312001 111  - 916,- Dotácia - strava pre deti a žiakov v ZŠ 

  311 72a  + 10000,- Dar pre obec 

  456005 111  + 2,- 
za služby Integrovaného obslužného miesta 
IOM 

VÝDAVKY:     2,- SPOLU 
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01.1.1 - výdavky 
obce      -81,-   
  637001 41  - 140,- Školenia, kurzy, semináre 
  637035 41  + 70,- Koncesionárske poplatky 

  635009 41  + 225,- 
Údržba softvéru - aktualizácia údajov pri 
zmene zamestnancov 

  635006 41  - 391,- Oprava, údržba budov 
  713003 46  + 155,- Doplnenie kamerového systému OcÚ 

          

01.3.3 - iné 
všeobecné služby 819005 111  + 2,- 

za služby Integrovaného obslužného miesta 
IOM 

          

02.2.0 - civilná 
ochrana 633006 41  + 500,- Jednorazové rúška, dezinfekčné prostriedky 
          
06.2.0 - rozvoj 
obce      + 140,-   

  631001 41  + 20,- Cestovné 

  637001 41  + 140,- Školenie kuriča 

  633004 41  + 80,- Zváračka 

  637006 41  + 20,- Náhrada za lek. prehliadku ku školeniu kuriča 
  637011 41  - 120,- Štúdie, expertízy, posudky 
          
08.1.0 - rekreačné 
a športové služby     0,-   
  620 41  - 123,- Odvody do poisťovní 
  637002 41  + 123,- Repr. predmety pre deti na detský futb.turnaj 
          
08.2.0 - kultúrne 
služby      + 155,-   
  713003 41  + 155,- Doplnenie kamerového systému na MSKC 
          
08.3.0 - vysielacie 
služby     0,-   
  633006 41  + 300,- Materiál - rozhlas 
  637004 41  + 130,- Služby - plošina na opravu rozhlasu 
  635006 41  - 430,- Oprava rozhlasu 
          
08.4.0 - 
náboženské 
služby      - 500,-   
  637004 41  - 350,- Všeobecné služby - dom smútku a cintorín 

  637027 41  - 150,- 
Dohody mimoprac.pomeru cintorín a dom 
smútku 

          
09.1.2.1 - primárne 
vzdelanie - I. st.      - 262,-   
  637003 41  + 48,- Inzercia k voľbe riaditeľa 

  717003 46  - 310,- 
Prístavby, nadstavby - na doplnenie 
kam.systému 

09.2.1.1 - nižšie 
sekundárne 
vzdelanie - II. st.      + 48,-   
  637003 41  + 48,- Inzercia k voľbe riaditeľa 
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2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ.  

      
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Úprava  
rozpočtu  

Upravený 
rozpočet 

    ŠKOLSTVO 312 164,00 340 840,66 4 584,00 345 424,66 

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA  - SPOLU 226 292,00 254 647,20 5 834,00 260 481,20 

09.1.2.1 111 Základná škola- prenesené kompetencie 86 820,00 91 770,00 1 534,00 93 304,00 

09.2.1.1 111 Základná škola -prenesené kompetencie 129 808,00 137 647,00 2 300,00 139 947,00 

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

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

09.2.1.1 111 Základná škola - Enviroprojekt detská včelia škola     2 000,00 2 000,00 

              

    MATERSKÁ ŠKOLA - SPOLU  40 420,00 40 614,00 -7,00 40 607,00 

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

09.1.1.1 72g Materská škola - vlastné príjmy 950,00 950,00 7,00 943,00 

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 -227,00 11 791,00 

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

09.5.0 72g Školský klub detí - vlastné príjmy 774,00 774,00 -227,00 547,00 

              

    VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - SPOLU 33 434,00 33 561,46 -1 016,00 32 545,46 

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 -25,00 1 300,00 

09.6.0.1 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 1 100,00 1 100,00 -100,00 1 000,00 

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 -25,00 105,00 

09.6.0.2 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 4 000,00 4 000,00 -270,00 3 730,00 

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 -50,00 2 472,46 

09.6.0.3 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 6 400,00 6 400,00 -546,00 5 854,00 

 

  
Funkč.    
klasifik Ekon.klasif Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:   223002 72g -227,00 € Poplatky za školský klub   

    223002 72g -7,00 € Poplatky za MŠ   

    223001 72f -100,00 € Poplatky VŠJ -réžia   
VÝDAVKY:             

ZŠ   610     Tarifné platy 

primárne 09.1.2.1 611 111 934,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy   

    630     Tovary   služby   

  09.1.2.1 632001 111 579,00 € Tovary a služby- energie- pelety   

  09.1.2.1 633006 111 600,00 € Tovary a služby - všeobecný materiál  -pandémia   

  09.1.2.1 634004 111 -500,00 € Tovary a služby -prepravné škola v prírode   

  09.1.2.1 637006 111 1,00 € Tovary a služby- náhrady   

  09.1.2.1 637007 111 500,00 € Tovary a služby- cest. náhrady škola v prírode   
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  09.1.2.1 633002 111 -280,00 € Tovary a služby -výpočtová technika   

  09.1.2.1 633005 111 -100,00 € Tovary a služby- špeciálne stroje   

  09.1.2.1 634004 111 -200,00 € Tovary a služby- prepravné   
              

ZŠ   610     Tarifné platy 

sekundárne 09.2.1.1 611 111 1 400,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy   

    630     Tovary a služby   

  09.2.1.1 632001 111 706,00 € Tovary a služby- energie- pelety   

  09.2.1.1 633006 111 900,00 € Tovary a služby -všeobecný materiál-pandémia   

  09.2.1.1 637006 111 9,00 € Tovary a služby- náhrady   

  09.2.1.1. 633002 111 -420,00 € Tovary a služby- výpočtová technika   

  09.2.1.1 633005 111 -100,00 € Tovary a služby- špeciálne stroje   

  09.2.1.1 634004 111 -100,00 € Tovary a služby- prepravné   

  09.2.1.1 633006 111 -95,00 € Tovary a služby- všeobecný materiál   

  09.2.1.1 633006 111 2 000,00 € Tovary a služby- enviroprojekt - materiál   
              

MŠ   630     Tovary a služby   

predprimar. 09.1.1.1. 632001 72g -7,00 € Tovary a služby- energie   

  09.1.1.1 632001 41 625,00 € Tovary a služby- energie-pelety   

  09.1.1.1 631001 41 -82,20 € Tovary a služby- cestovné   

  09.1.1.1 635002 41 -35,00 € Tovary a služby- údržba výp. techniky   

  09.1.1.1 635004 41 -10,00 € Tovary a služby údržba prev. strojov   

  09.1.1.1 637014 41 -100,00 € Tovary a služby- stravovanie   

  09.1.1.1 633001 41 -397,80 € Tovary a služby- interierové bybavenie   
              

    610     Tarifné platy   

ŠKD 09.5.0 612002 72g -118,00 € Tarifné platy -ostatné príplatky   

  09.5.0 611 41 -198,00 € Tarifné platy   

    630     Tovary a služby   

  09.5.0 631001 72g -26,00 € Tovary a služby - cestovné   

  09.5.0 632001 72g -83,00 € Tovary a služby - energie   

  09.5.0 632001 41 98,00 € Tovary a služby- energie  - pelety   

  09.5.0 637014 41 100,00 € Tovary a služby- stravovanie   
              

VŠJ -MŠ   630     Tovary a služby   

  09.6.0.1 632001 41 13,00 € Tovary a služby- energie-pelety   

  09.6.0.1 633004 41 60,00 € Tovary a služby- prev. stroje a zariadenia   

  09.6.0.1 635006 41 -73,00 € Tovary a služby-údržba budov   

  09.6.0.1 637014 72f -25,00 € Tovary a služby -réžia   

  09.6.0.1 633011 111 -100,00 € Tovary a služby -dotácia    
              

VŠJ I. st.   630     Tovary a služby   

  09.6.0.2 632001 41 62,00 € Tovary a služby -energie -pelety   

  09.6.0.2 637014 72f -25,00 € Tovary a služby- réžia   

  09.6.0.2 635006 41 -25,20 € Tovary a služby- údržba budov   

  09.6.0.2 637004 41 -36,80 € Tovary a služby- všeobecné služby   

  09.6.0.2 633011 111 -270,00 € Tovary a služby- dotácia   
              

VŠJ II. st.   630     Tovary a služby   

  09.6.0.3 632001 41 62,00 € Tovary a služby -energie-pelety       
  09.6.0.3 637014 72f -50,00 € Tovary a služby- réžia  
  09.6.0.3 635006 41 -25,20 € Tovary a služby- údržba budov  
  09.6.0.3 637004 41 -36,80 € Tovary a služby- všeobecné služby  
  09.6.0.3 633011 111 -546,00 € Tovary a služby- dotácia  

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

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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5. Návrh na schválenie zmluvy o dielo a poskytovaní servisných služieb so spoločnosťou Bio-

Nexus SK, s.r.o., Bratislava – Mapová aplikácia Cleerio.   
 

Pán starosta uviedol, že túto mapovú aplikáciu Cleerio má obec už tretí rok. Termín ukončenia podľa 
objednávky vypršal už vlani v júli, nakoľko sa vo firme menili konatelia, uzatvorenie zmluvy neriešili 
a obec preto mala túto aplikáciu vlastne rok zadarmo. Pre verejnosť sprístupnená doteraz nebola, 
pretože sa napĺňala údajmi a odstraňovali sa chyby. Po sprístupnení tejto mapovej aplikácie na obecnej 
stránke by verejnosť mohla vidieť, kadiaľ vedie elektrické vedenie, kde sú umiestnené stĺpy, verejné 
osvetlenie a rozhlas. Na stránke sú umiestnené fotky elektrických stĺpov, na ktorých sa nachádza 
verejné osvetlenie a amplióny, ktoré v celej dedine pofotila pracovníčka obce Ing. M. Benčová. 
V prípade poruchy na lampe alebo rozhlase budú obyvatelia schopní podľa čísla stĺpa, lampy, alebo 
ampliónu nahlásiť, kde sa daná porucha nachádza. V budúcnosti by mohol byť sprístupnený aj vodovod, 
ale ešte sú potrebné úpravy niektorých úsekov, ktoré nezodpovedajú aktuálnej situácii. Ročný poplatok 
tejto mapovej aplikácie je 300 €. Poslanci sa zhodli, že je to dobrá vec a jednohlasne schválili zmluvu 
o dielo a poskytovaní služieb so spoločnosťou Bio-Nexus SK. 
 

 
   U z n e s e n i e   č. 49/2020  

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Zmluvu o dielo a poskytovaní servisných služieb so spoločnosťou Bio-Nexus SK, s.r.o., Bratislava. 

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

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

          

6. Návrh na schválene zmluvy o zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
Poslanci dostali domov spolu s materiálmi len dve cenové ponuky zberných spoločností. Pán starosta 
oslovil ešte tretiu spoločnosť, o ktorej je potrebné ešte viac zistiť. Štát schválil zákon o odpadoch, podľa  
ktorého každá obec od budúceho roka od januára 2021 bude musieť zabezpečovať zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu. Bude potrebné urobiť klietku, kde bude umiestnený kontajner na zber 
tohto odpadu. Pani poslankyňa M. Šmondrková dala návrh na jednorazový odvoz biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu a poslanec P. Víglaský doplnil, že obec by mala nájsť spoločnosť, ktorá by 
zabezpečovala odvoz na objednávku, len keď bude kontajner plný. 
Pán starosta navrhol, aby počkali do ďalšieho obecného zastupiteľstva, kde budú mať viac informácií o 
podmienkach zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, aby sa mohli lepšie rozhodnúť. 
Poslanci za tento bod programu obecného zastupiteľstva odložili na najbližšie zastupiteľstvo. 

 
 

7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Veľká Lehota 

Účtovníčka obce p. Mániková uviedla, keďže sa stále obec snaží hľadať nové firmy na odvoz odpadu 
a separovať viacej zložiek odpadu, tak sa muselo upraviť aj všeobecne záväzné nariadenie. Toto nariadenie 
upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu 
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako 
aj miesto určené na ukladanie týchto odpadov. Ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov komunálnych 
odpadov, povinnosti správcov nehnuteľností, prevádzkovateľov kuchýň a povinnosti oprávnených 
organizácií s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území obce. Dopĺňal 
sa spätný zber odpadových pneumatík, pre ktorý má obec uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti 
výrobcov a prevádzkovateľom zberného miesta kolektívneho systému ELTMA. Zber drevného odpadu, je 
počas celého roka v obecnej hale, pri ktorom obec uzavrela zmluvu s firmou Kronospan s.r.o. zo Zvolena. 
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Do konca roka platí, že nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností, 
v zmysle § 81 ods 21 písm. b) zákona o odpadoch si obec uplatňuje možnosť výnimky na zavedenie 
zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad na celom území obce z dôvodu, že má obec uzavreté s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní 
ich vlastného biologicky rozložiteľného odpadu na domácich kompostoviskách. Na najbližšom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva sa rozhodnú poslanci o schválení zmluvy so zbernou spoločnosťou pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad, a potom by sa upravil aj §13 vo všeobecne záväznom nariadení. Naďalej sa 
zbiera šatstvo a textílie, na priestranstvo za cintorínom môžu ľudia voziť opílené konáre a pokosenú trávu. 
Zbierajú sa jedlé oleje a tuky, a ľudia si môžu vybrať, ktorú spoločnosť oslovia na odvoz kalu zo septikov 
a žúmp. Okrem toho sa každý mesiac pravidelne zbierajú plasty od domov. Sklo, kovy, tetrapaky, papier 
a lepenka sa zbierajú len od stojísk. Obec chce zabrániť, aby ľudia vytvárali čierne skládky, a preto im 
vychádza v ústrety. Keď sa bude separovať tak ako doteraz, by sa obec mohla na konci roka pohybovať 
v rozmedzí 30 % až 40 % separácie odpadu, čo je pre obec veľmi dobré, lebo by si obec udržala výšku 
štátom určeného poplatku za skládkovanie odpadu. Keď sa obec dostane cez hranicu 35 % separácie 
odpadu, tak by mohla požiadať o dotáciu z Envirofondu. Po prepočte nákladov za rok 2020 a odhade do 
konca roka je bilancia, že obec bude za rok 2020 doplácať na nakladanie s odpadmi okolo 5000,- €. Sú len 
dve možnosti, ako tento rozdiel znížiť. Buď sa navýši poplatok za kom. odpad na osobu od budúceho roka, 
alebo by obec chcela zaviesť povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad každého jedného majiteľa 
nehnuteľnosti. Čo by znamenalo aj pre majiteľov chát, že by neplatili iba jeden poplatok na chatu, ale každý 
majiteľ danej chaty by platil celý poplatok za komunálny odpad. Poslanec p. F. Čík navrhol zdvihnúť 
poplatok za komunálny odpad o 1 – 2 Eurá, aby to potom nebolo skokové zvyšovanie. Na čo mu účtovníčka 
obce odpovedala, že už teraz to vyzerá, že sa bude musieť zdvihnúť poplatok za komunálny odpad možno 
aj viac. Poslanec p. F. Čík ešte doplnil, že by sa mohlo pristúpiť na váženie veľkoobjemového odpadu a nad 
určitú hranicu váhy odpadu, by sa muselo doplácať. Napríklad nad 100 kg odpadu/osobu, príp. domácnosť 
by sa doplácalo. Poslanci majú možnosť si premyslieť návrhy a možnosti, ako vyriešiť poplatky za 
komunálny odpad a dohodli by sa na pracovnom stretnutí, ktoré bude potrebné ešte zvolať. Potom by sa 
pripravilo VZN na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanec p. J. Víglaský ešte pripomenul, 
že pri vývoze žúmp a septikov by sa mohli spojiť viacerí, napríklad susedia s menším objemom žumpy, 
aby sa znížili náklady na tento vývoz. Pri príprave nových letákov na triedenie odpadov by sa to tam 
uviedlo. Poslanci jednohlasne schválili pôvodný návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi bez zmien. 

U z n e s e n i e   č. 50/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje  
VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Veľká Lehota 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
      

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
 

8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2016 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky vo výdajnej školskej jedálni. 

Pán starosta informoval poslancov, že na obec prišiel list zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 
ktorá zabezpečuje stravovanie ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote. V liste sa uvádza, že vzhľadom na prijaté 
opatrenia v súvislosti so šírením sa COVID 19, ako sú zvýšené nároky na dezinfekciu priestorov, 
prepravných nádob a podobne, sú nútení zvýšiť režijné náklady na 1 hlavné jedlo o 0,10 €. Banskobystrický 
samosprávny kraj je ich zriaďovateľom a ten im určuje výšku nákladov na réžiu. V tomto prípade im určil 
zvýšiť režijné náklady o 0,10 €. Chceli cenu obeda zvýšiť už od 1. septembra, ale pán starosta im ozrejmil, 
že obec to musí pripraviť vo všeobecne záväznom nariadení, a musia to schváliť poslanci na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený obvyklým 
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spôsobom na dobu 15 dní. Nakoľko dodávateľ stravy požaduje zvýšenú cenu od 1.10.2020, lehota 15 dní 
po schválení by nebola dodržaná. Dodávku stravy pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských 
zariadení považuje obec za mimoriadny verejný záujem, z toho dôvodu si uplatňuje výnimku a toto VZN 
bude mať účinnosť už od 1. októbra. Účtovníčka obce p. Mániková informovala ostatných, že ešte do konca 
roka platia takzvané „obedy zadarmo“, to znamená, že štát dáva 1,20 € na jedlo na jedného žiaka. Týmto 
dodatkom obec upravila nielen zvýšenie ceny obedov o 0,10 €, ale navrhla prevziať toto zvýšenie na svoje 
náklady. Od budúceho roka budú takzvané „obedy zadarmo“ zrušené a nahradené daňovým bonusom pre 
rodičov. Za obedy sa bude musieť opätovne platiť, preto sa platby budú prehodnocovať na decembrovom 
zastupiteľstve v novom všeobecne záväznom nariadení. 
         U z n e s e n i e   č. 51/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje  
VZN č. 4/2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2016 a jeho dodatkoch o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky vo výdajnej školskej jedálni. 
 

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

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

  
9. Návrh na schválenie inventarizačných komisií. 

Poslanci dostali návrhy na členov inventarizačných komisií vopred spolu s materiálmi na obecné 
zastupiteľstvo. Pán starosta ich informoval, že z dôvodu personálnych zmien bola namiesto p. Vatalovej 
doplnená p. Benčová. Týka sa to Ústrednej inventarizačnej komisie a v Dielčích inventarizačných 
komisiách. Ďalej bol v dielčích inventarizačných komisiách doplnený Dominik Zduch a niektorí poslanci, 
zmeny boli aj v inventarizačnej komisii ZŠ s MŠ. Poslanci výber predsedov a členov inventarizačných 
a ostatných dielčích komisií jednohlasne schválili.   
 

U z n e s e n i e   č. 52/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo  
A/ S c h v a ľ u j e 
Ústrednú inventarizačnú komisiu 
1. Ing. Mária Benčová, predseda komisie 
2. Jaroslav Víglaský, člen komisie 
3. Rozália Garajová, člen komisie 

 
Dielčie inventarizačné komisie 
 
Obecná budova č. 50, Zdravotné stredisko, Spoločensko- kultúrne centrum, Dom smútku 
 
1. Ing. Antónia Garajová, predseda komisie 
2. Ing. Katarína Mániková, členka komisie  
3. Ing. Mária Benčová, členka komisie 
 
Požiarna technika 
 
1. Dominik Zduch, predseda komisie 
2. Jaroslav Víglaský, člen komisie 
3. Ing. Mária Benčová, člen komisie    
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 Základná škola s Materskou školou  a Výdajná školská jedáleň 
 
 1. Mgr. Emília Búryová , predseda komisie 
 2. Mgr. Tomáš Šmondrk, podpredseda komisie 
 3. Mgr. Jana Žňavová, tajomník 
 4. Mgr. Dana Bušková, člen komisie 
 
Likvidačná komisia 
1. Ing. Mária Benčová, predseda komisie 
2. Dominik Zduch, členka komisie 
3. Marta Šmondrková, člen komisie   
 
B/ u k l a d á  
 Predsedom DIK inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2020 
 Predsedkyne: IK inventarizáciu spracovať do 31.12.2020 
 Zodpovední: predsedovia komisií 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
      

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
 

10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy pod MK pri cintoríne 
Poslanci mali k dispozícii návrh na odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou pri cintoríne vopred 
k nahliadnutiu spolu s materiálmi na obecné zastupiteľstvo. Pracovníčka obce p. Benčová poslancom 
pomocou dataprojektoru ukázala na mape, kde sa daná parcela nachádza. Jedná sa o prístupovú cestu pri 
cintoríne smerom k hlavnej bráne pri Dome smútku. Pani JUDr. Sekerková, ktorá tento pozemok zdedila 
po svojom otcovi, súhlasila s predajom tejto parcely obci. Poslanci kúpnu zmluvu jednohlasne schválili. 
 

U z n e s e n i e   č. 53/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje  
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 
spoluvlastnícky podiel 2/8 z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. EKN 1508/4 vyznačená ako 
trvalý trávny porast o výmere 332 m2, od JUDr. Oľgy Sekerkovej, rod. Jenisová, nar. ........., bytom 
Bratislava – Petržalka, Romanova 1655/5, PSČ: 851 02, občan SR, za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 
 

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

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
11. Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat 

Pán starosta pripomenul poslancom, že obec musí mať schválenú zmluvu o spolupráci pri odchyte túlavých 
zvierat. So spoluprácou konateľky tejto spoločnosti pani Čiernou má pán starosta už skúsenosti, lebo 
v minulosti už museli riešiť odchyt túlavých psov v našej obci. Pani Čierna prisľúbila, že pokiaľ v ich 
karanténnej stanici nebudú mať plno, je ochotná pomôcť pri riešení odchytu túlavých zvierat v našej obci. 
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Platba je navrhnutá individuálne 70,- € za každého odchyteného a umiestneného psa. Poslanci zmluvu 
o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat jednohlasne schválili. 

 
U z n e s e n i e   č. 54/2020 

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Zmluvu o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat so spoločnosťou Kontrola chovu zvierat, 
Zlaté Moravce. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
      

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

12. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na 
parcele E-KN č. 762/2 a E-KN č. 762/1. 

Na obecné zastupiteľstvo si podali žiadosť pani Ing. Antónia Garajová s manželom z Veľkej Lehoty, ktorá 
plánuje na pozemkoch  E-KN 762/2 a 762/1 postaviť rekreačné chaty, každá o zastavanej ploche do 60m2. 
Pozemok E-KN parc. č. 762/1 sa nachádza v blízkosti miestnej komunikácie, hlavnej trasy na chatu 
Drozdovo, neďaleko pani Slanej Krbaťovej. Pozemok E-KN parc. č. 762/2 sa nachádza za prvým 
pozemkom rozdelený ešte starou cestou vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Prístup na tento 
pozemok si budú musieť vlastníci vysporiadať so súhlasom od Slovenského pozemkového fondu. Na 
pracovnom stretnutí poslancov 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 30,- € za každý m2 nad 60 m2.  Poslanci súhlasili s výstavbou dvoch rekreačných chát 
za rovnakých 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. 55/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou dvoch rekreačných chát na parcelách E-KN č. 762/2 a E-KN č. 762/1 v časti obce 
Inovec za podmienok, ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí poslancov k spracovaniu 
územnoplánovacej dokumentácie obce: 

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

 - výška účelového oplotenia do 1,50 m 
- stavebné pásmo do 100 m od cesty 

Majitelia pozemkov si musia vybaviť súhlas od SPF pre prístup na pozemok E-KN 762/2. 
Ďalšie podmienky pre staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej 
komunikácie a povinnosť 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 7, z toho „za“ – 6 (Rozália Garajová, Marta Šmondrková, Jaroslav Víglaský, 
Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
Z toho „zdržala sa“ – Ing. Antónia Garajová 

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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13. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na 
parcele E-KN č. 752/4 a E-KN č. 752/5. 

Na obecné zastupiteľstvo si podal žiadosť pán  Anton Garaj z Veľkej Lehoty, ktorý plánuje na pozemkoch  
E-KN 752/4 a 752/5 postaviť dve rekreačné chaty, každá o zastavanej ploche do 60m2 s jedným nadzemným 
podlažím a obytným podkrovím. Pozemky sa nachádzajú pri miestnej komunikácii, hlavnej trasy na chatu 
Drozdovo. Poslanci jednohlasne schválili výstavbu dvoch rekreačných chát. 
 

U z n e s e n i e   č. 56/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou dvoch rekreačných chát na parcelách E-KN č. 752/4 a E-KN č. 752/5 v časti obce 
Inovec za podmienok, ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí poslancov k spracovaniu 
územnoplánovacej dokumentácie obce: -     rekreačná chata so zastavanou plochou do 70 m2 

- hospodárska usadlosť so zastavanou plochou do 200 m2 
- výška účelového oplotenia do 1,50 m 
- stavebné pásmo do 100 m od cesty 

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

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 

 
14. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele E-

KN č. 705/3. 
Na obecné zastupiteľstvo si podal žiadosť pán Ing. Jozef Budinský s manželkou z Novej Bane, ktorý 
plánuje na pozemku  E-KN parc. č. 705/3 postaviť rekreačnú chatu o zastavanej ploche do 70m2. Keďže 
prístupová cesta k tomuto pozemku je v štádiu riešenia, odkúpili si podiel z pozemku E-KN parc. č. 701/3, 
ktorý hraničí s pozemkom E-KN parc. č. 705/3 a je aj súčasťou prístupovej cesty. Poslanci s výstavbou 
rekreačnej chaty jednohlasne súhlasili. 

 U z n e s e n i e   č. 57/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele E-KN č. 705/3 v časti obce Inovec za podmienok, 
ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí poslancov k spracovaniu územnoplánovacej 
dokumentácie obce:         -    rekreačná chata so zastavanou plochou do 70 m2 

- hospodárska usadlosť so zastavanou plochou do 200 m2 
- výška účelového oplotenia do 1,50 m 
- stavebné pásmo do 100 m od cesty 

Ďalšie podmienky 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, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
              ___________________ 

02.10.2020              Jozef Mihál 
                                   starosta obce 
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15. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele E-
KN č. 751/4 a E-KN č. 751/5. 

Na obecné zastupiteľstvo si podala žiadosť pani D. Pacherová v mene svojho otca pána Petra Bratka z 
Veľkej Lehoty, na výstavbu dvoch rekreačných chát  na parceliach  E-KN 751/4 a 751/5 . Na každej parcele 
jednu chatu s umiestnením do 100 metrov od miestnej komunikácie. Pozemky sa nachádzajú pri miestnej 
komunikácii, hlavnej trasy na chatu Drozdovo. Poslanci jednohlasne schválili výstavbu dvoch rekreačných 
chát za podmienok ako pri predošlých chatách. 
  

 U z n e s e n i e   č. 58/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou dvoch rekreačných chát na parcele E-KN č. 751/4 a E-KN č. 751/5 v časti obce 
Inovec za podmienok, ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí poslancov k spracovaniu 
územnoplánovacej dokumentácie obce: -     rekreačná chata so zastavanou plochou do 70 m2 

- hospodárska usadlosť so zastavanou plochou do 200 m2 
- výška účelového oplotenia do 1,50 m 
- stavebné pásmo do 100 m od cesty 

A ďalej 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, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
           ___________________ 

02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

16. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec na parcele C-
KN č. 691/120. 

Na obecné zastupiteľstvo si podala žiadosť pani M. Damborská zo Zlatých Moraviec, ktorá pochádza 
z Veľkej Lehoty, a ktorá plánuje na pozemku  C-KN č. 691/120 postaviť rekreačnú chatu. Pozemok sa 
nachádza pri miestnej komunikácii po ľavej strane od Štámbrku za pani Hengeričovou č.d. 573. Poslanci 
jednohlasne schválili výstavbu rekreačnej chaty za podmienok ako pri predošlých chatách. 
 

 U z n e s e n i e   č. 59/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou rekreačnej chaty na parcele C-KN č. 691/120 v časti obce Inovec za podmienok, 
ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí poslancov k spracovaniu územnoplánovacej 
dokumentácie obce:                                 -    rekreačná chata so zastavanou plochou do 70 m2 

- hospodárska usadlosť so zastavanou plochou do 200 m2 
- výška účelového oplotenia do 1,50 m 
- stavebné pásmo do 100 m od cesty 

A ďalej 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, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
           ___________________ 

02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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17. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti obce Inovec na parcele E-
KN č. 689/81 a E-KN č. 689/78. 

 
Na obecné zastupiteľstvo si podal žiadosť pán P. Víglaský o súhlas s výstavbou rodinného domu pre svoju 
dcéru V. Víglaskú. Pozemky sa nachádzajú pod Štambrkom pri miestnej komunikácii. Pán Víglaský má v 
pláne zlúčiť oba pozemky a postaviť rodinný dom s garážou a altánkom so zastavanou plochou cca 200 m2. 
V prípade súhlasu na pripojenie inžinierskych sietí, ako obecný vodovod a osadenie elektrického stĺpu, 
kvôli prípojke na elektrinu, sa bude musieť stavebník obrátiť na príslušné orgány: StVPS, a.s. 
a Stredoslovenskú distribučnú a.s. Poslanci s výstavbou rodinného domu jednohlasne súhlasili za 
obdobných podmienok ako pri rekreačných chatách. 

 

 U z n e s e n i e   č. 60/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Súhlasí 
S plánovanou výstavbou rodinného domu na parcele E-KN č. 689/81 a E-KN č. 689/78 v časti obce Inovec 
za podmienok pre staviteľa: možnosť pripojenia k verejnému vodovodu za  podmienky vybudovania 
vodovodnej šachty a montáže vodomeru a len ak prípojku povolí StVPS, a.s., ktorá posúdi, či je zdroj vody 
dostatočný na pripojenie ďalšej nehnuteľnosti. V prípade záporného stanoviska bude stavebník povinný 
vyvŕtať si studňu ako zdroj pitnej vody. O osadenie elektrického stĺpu kvôli napojeniu stavby na elektrickú 
sieť si musí staviteľ požiadať o súhlas Stredoslovenskú distribučnú a.s. Zároveň je potrebné dodržať 
stavebné pásmo do 100 m od miestnej komunikácie. 
Ďalšie podmienky pre staviteľa:              -    hospodárska usadlosť so zastavanou plochou do 200 m2 

- výška účelového oplotenia do 1,50 m 
- nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby  
- neudržiavanie miestnej komunikácie. 

 
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, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
      

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
 

Doplnenie do programu: Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo mimo sobášnej miestnosti. 
Pán starosta oboznámil poslancov, že sa jedná o pár snúbencov, ktorí majú záujem uzatvoriť manželstvo 
mimo sobášnej miestnosti a to v kultúrnom dome v Malej Lehote, kde by mali mať pôvodne aj hostinu. 
Poslanci s uzavretím manželstva mimo sobášnej miestnosti jednohlasne súhlasili.  
 

 U z n e s e n i e   č. 61/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
Povolenie na uzavretie manželstva mimo sobášnej miestnosti dňa 09.10.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom 
dome v Malej Lehote. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
      

  ___________________ 
02.10.2020             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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18. Rôzne 
- informácia o zbere odpadu a predbežných nákladoch za rok 2020 

O podmienkach už informovala účtovníčka obce p. Mániková pri schvaľovaní všeobecne záväzného 
nariadenia o nakladaní s odpadmi. Obec sa rok 2020 bude doplácať za nakladanie s odpadmi, preto buď sa 
zvýši poplatok za odpad na osobu alebo sa zavedie povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad za 
každého jedného majiteľa nehnuteľnosti. Čo by znamenalo aj pre majiteľov chát, že by neplatili iba jeden 
poplatok na chatu, ale každý majiteľ danej chaty by platil celý poplatok za komunálny odpad. Takéto 
vyrubovanie poplatku je určené aj priamo v zákone o miestnych daniach a poplatkoch. 
 

- príprava rozpočtu na roky 2021 – 2023 
Pán starosta sa bol pozrieť na čističku odpadových vôd vo Veľkom Cetíne a v budúcom roku má  v pláne 
dať vypracovať projektovú dokumentáciu na  čističku odpadových vôd aj u nás v obci. Mala by byť 
postavená na mieste pôvodnej čističky, ktorá tu bola vybudovaná v minulosti. Zo starej čističky sa nedá 
použiť nič a bude musieť byť zlikvidovaná. Obec osloví viaceré spoločnosti a vyberie tú najvhodnejšiu na 
ekvivalent 1500 obyvateľov. Pán starosta uviedol, že by chcel dať urobiť takú čističku, kde by sa mohli 
vyvážať aj fekálie zo žúmp a septikov. Pripojila by sa časť obce, ktorá už toto pripojenie k starej čističke 
má a pre ostatné časti obce by sa zakúpil fekálny voz na zvážanie fekálií do čističky. Poslanec F. Čík 
poznamenal, že obec musí mať pripravený projekt, aby sa mohla žiadať dotácia z envirofondov. 
Predpokladaná cena za projekt by bola okolo 22 000,- €. 
Ďalej pán starosta informoval poslancov, že sa informoval v Stredoslovenskej distribučnej a chcel vedieť, 
kedy bude urobená trafostanica pri bývalom zdravotnom stredisku. Dostal odpoveď, že v druhom alebo 
treťom kvartáli budúceho roka, ale môže sa stať, ale všetko záleží od situácie v budúcom roku. Potom sa 
bude môcť zadať výberové konanie na firmu, ktorá by realizovala prestavbu bytového domu z bývalého 
zdravotného strediska. 
V bývalom zdravotnom stredisku sa zistilo, že boli odpojené elektrické káble. Pravdepodobne sa to stalo 
pri rušení dvojtarifného zapojenia a omylom odpojili budovu bývalého zdravotného strediska úplne. Pán 
starosta bude volať na Stredoslovenskú distribučnú, ktorá má prísť a bezplatne znovu zapojiť budovu na 
elektrickú energiu. 
Pán starosta informoval poslancov, že obec má možnosť získať bezúročnú návratnú pôžičku v hodnote 
20 525,- €. Spýtal sa poslancov, či obec do takejto pôžičky pôjde alebo nie. Pôžička je splatná od roku 2024 
v 4 splátkach. Obec momentálne nepotrebuje žiadať o pôžičku, a preto poslanci jednohlasne odmietli túto 
pôžičku.  
VÚC rieši integrovanú územnú stratégiu v nasledujúcich rokoch 2021 až 2027. Obec Veľká Lehota má 
v pláne budovať z eurofondov: výstavbu chodníka, výstavbu nájomných bytov, výstavbu kanalizácie 
a čističky odpadových vôd, čistenie potokov a skatepark alebo bikepark pri kríži u Vatalov pre mládež.  
Pán starosta vyzval poslancov, ak majú nejaký návrh na doplnenie do rozpočtu na najbližšie roky, majú si 
premyslieť a do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva  priniesť návrhy. 
   

19. Diskusia. 
Pán starosta informoval o uskutočnených investíciách v obci: zámková dlažba pri dome smútku, asfaltová 
plocha pri cintoríne, miestne komunikácie u Garajov, položenie nového rigola u Vaškov vedľa miestnej 
komunikácie, výmena pecí v základnej škole, opravený a zrenovovaný pomník sv. Jána Nepomuckého 
v parku pri kostole, v budúcom roku sa bude opravovať aj vedľajší pomník s menami padlých vojakov. 
V septembri boli na školení kuričov zamestnanec obce p. D. Zduch, a nový školník zo ZŠ s MŠ p. J. Cibiri. 
V škole už preskúšali funkčnosť nových kombinovaných pecí, v ktorých sa dá kúriť peletami a drevom. 
Faktúra za nové pece príde v najbližších dňoch. Pani poslankyňa M. Šmondrková podotkla, či by VÚC 
neposkytla peniaze na nové pece. Pán starosta odpovedal, že obec podala žiadosť na okresný úrad v sídle 
kraja  odbor školstva na riešenie havarijného stavu pecí v našej základnej škole, avšak zatiaľ sme nedostali 
žiadnu odpoveď. 
Obec dostala od miestnej firmy Kovaco prídavné zariadenie na traktor – vidly. Ešte by potrebovala obec 
drapák, aby sa dali nakladať aj konáre. 
V budúcom roku chce obec pokračovať vo vysporadúvaní ďalších ciest v obci.  
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Bol tu pán F. Garaj z Dominika, plánuje stavať 3. etapu na ploche oproti Dominiku. Prišiel s návrhom, či 
by obec namiesto bývalých dielní nechcela investovať do obecnej budovy, kde by bola menšia kaviarnička, 
doktor a lekáreň. Pán starosta dal poslancom na rozmyslenie, či by obec do toho išla. 
Pani riaditeľka Základnej školy s materskou školou dala návrh na oplotenie budovy školy spolu s parkom, 
lebo chcú mať svoj vlastný školský areál. Pán starosta upozornil, že tento rok sa to nebude dať zrealizovať. 
Bude potrebné sa na to prísť lepšie pozrieť a dohodnúť, kadiaľ by oplotenie viedlo, lebo je podmienka 
ponechať prístup na multifunkčné ihrisko pre verejnosť. Poslanec P. Víglaský povedal, že sa rozprával 
s majiteľom firmy Kovaco, pánom I. Kovačičom, ktorý by bol ochotný darovať použité oplotenie z bývalej 
farmy. Jednalo by sa o stĺpy a pletivo. Poslanec F. Čík povedal, že z hornej strany nad multifunkčným 
ihriskom, kde budú umiestnené včelie úle, sa nachádza ešte staré oplotenie, kde sú stĺpy vo veľmi dobrom 
stave, akurát pletivo je potrhané. Pán starosta doplnil, že túto záhradu nad multifunkčným ihriskom vyčistili 
zamestnanci obecného úradu a aktivační pracovníci a je to pripravené na osadenie včelých úľov pre deti na 
včelársky krúžok. Poslanec P. Víglaský sa ešte informoval, či je potrebné mať na oplotenie projekt. 
Účtovníčka obce navrhla, aby si škola dala do rozpočtu realizáciu časti oplotenia zo štátnych peňazí, kde 
je napríklad nutné len vymeniť staré pletivo za nové. Na realizáciu novej časti oplotenia bude potrebné to 
ohlásiť obci ako drobnú stavbu a tu sa môžu použiť aj tie stĺpiky a pletivo od p. Kovačiča. 
Starosta ďalej informoval poslancov, že učitelia zo Základnej školy majú záujem o stravu z Dominika n.o. 
a cenový rozdiel medzi dodávateľom z Novej Bane a Dominikom sú ochotní si zaplatiť. Účtovníčka obce 
p. Mániková povedala, že keď sa predtým odoberala strava z Dominika pre školu, učitelia si dávali dovážať 
z Novej Bane. Keď Dominik zdvihol ceny za stravu, obec bola nútená nájsť si lacnejšieho dodávateľa stravy 
a z troch ponúk bola najvýhodnejšia ponuka dovážania zo Strednej združenej školy obchodu a služieb 
v Novej Bani. Pokiaľ si cenový rozdiel zaplatia a chcú zmenu, tak je možné túto požiadavku zahrnúť do 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa bude v decembri meniť. 
Pán starosta informoval poslancov, že viac ľudí sa sťažovalo na častú premávku vozidiel v časti obce 
u Chujacov smerom na prielohy k horárni. Pán starosta bol na polícii v Novej Bani a požiadal o 
preventívne policajné kontroly. Poslanec F. Čík poznamenal, že veľmi dobre pomohla rampa pri ihrisku, 
kde zvyklo chodiť tiež veľa mládeže  a robiť neporiadok pod prístreškom alebo na amfiteátri a ničiť 
majetok. Teraz je to už obmedzené a autami sa tam už nedostanú. 
Pán starosta informoval, že zamestnanec obce p. V. Garaj ukončuje pracovný pomer k 31.10.2020, nakoľko 
mu bol priznaný starobný dôchodok. Preto bude potrebné nájsť a osloviť nového spoľahlivého a schopného 
zamestnanca, ideálne s vodičským oprávnením. 
Pán starosta doplnil, že obec chcela usporiadať posedenie pre jubilantov, bola objednaná skupina 
Heligonica, ale z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa to konať nebude. Obec objednala pre 
jubilantov tašky s erbom obce a dajú sa im ešte knihy Žarnovicko, Nová Baňa a okolie z neba. Na budúci 
rok by obec chcela usporiadať v júni Detský folklórny festival. 
Poslanec P. Víglasky ešte pripomenul, že si zistil, kedy bola vybudovaná vodná nádrž „Buštinec“. Bolo to 
okolo roku 1996 a v archíve by malo byť stavebné povolenie. Jedná sa o to, že by tam chcel učiteľ zo 
základnej školy p. T. Šmondrk chodievať s deťmi zo školy na rybársky krúžok. Pán starosta mu na to 
povedal, že je to s  predsedom poľovného združenia p. S. Garajom dohodnuté a rybársky krúžok tam môže 
byť. 
Ohľadom verejného prerokovania k územnému plánu bude obec informovať obyvateľov obce, kedy sa 
uskutoční. Pán starosta ho chce zvolať ešte v októbri ale nevie, či bude možné urobiť verejné prerokovanie 
z dôvodu protiepidemiologických opatrení. Ak to nebude možné, tak sa zverejní na úradnej tabuli obce 
návrh územného plánu a obyvatelia sa budú môcť jednotlivo vyjadriť na obecnom úrade so svojimi návrhmi 
a požiadavkami. 
 
 

20. Návrh na uznesenie a záver. 
Po skončení diskusie starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 45-61/2020, poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:40 hod.  
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

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

 
 
 
 
 

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

 


