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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.12.2020 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: František Čík, Vladimír Zduch 
Zapisovateľka: Ing. Mária Benčová 
Zasadnutia sa zúčastnili hlavná kontrolórka obce Mária Šalková, pracovníčka obce Ing. Katarína Mániková, 
zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Dana Bušková, riaditeľka materskej školy Mgr. Elena Suchá, učiteľka 
z materskej školy Mgr. Milada Víglaská a jeden obyvateľ obce. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu 

zastupiteľstva. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24.09.2020 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2020. 
4. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a soc. rozvoja obce Veľká Lehota za rok 2019 
5. Návrh na schválenie zmluvy o uložení veci – kamerový systém na fare vo Veľkej Lehote č. 2 
6. Návrh na schválenie dodatku č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb k projektu WIFI pre Teba s firmou 

PROGRANT, s.r.o. 
7. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota.                              

Doplnenie do programu: Žiadosť o prejednanie vybudovania oplotenia areálu ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
8. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly došlých faktúr za rok 2019 na Obecnom úrade vo V. Lehote.  
9. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly inventarizácie v ZŠ.  
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2021. 
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021. 
12. Návrh na schválenie odpisu pohľadávok z účtovníctva Obce Veľká Lehota a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
13. Návrh na schválenie zmluvy o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

s firmou EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 
14. Návrh na schválenie VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
15. Návrh na schválenie VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľká Lehota 
16. Návrh na schválenie VZN č. 7/2020 – Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území 
obce Veľká Lehota. 

17. Návrh na schválenie VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota. 

18. Návrh na schválenie VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 a jeho 
dodatkom č. 1 – 3 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v základnej škole 

19. Odborné stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023.  
20. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2021-2023.  
21. Návrh na schválenie servisnej zmluvy na kamerový systém. 
22. Návrh na schválenie Zámennej zmluvy– pozemky C-KN 824/89, 824/4 a 730/1 pod MK v časti Inovec  
23. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec Veľká 

Lehota za rok 2020 prácu naviac – nad rámec zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
24. Rôzne 

- informácia o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu od 1.12.2020. 
25. Diskusia.  
26. Návrh na uznesenie a záver. 
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1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu 
zastupiteľstva. 
 
Zasadnutie otvoril starosta obce o 17:00 hod. a privítal prítomných. Za zapisovateľku určil 

referentku obecného úradu Ing. Máriu Benčovú a za overovateľov zápisnice určil Františka Číka a 
Vladimíra Zducha. Poslanec Vladimír Zduch bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomný do 19:12 
hod., potom musel odísť do práce. Na obecný úrad priniesli zo školy na doplnenie do programu zasadnutia 
„Žiadosť o prejednanie vybudovania oplotenia areálu ZŠ s MŠ Veľká Lehota a Žiadosť o vyriešenie 
personálnej situácie v MŠ“. Poslanec p. Peter Víglaský navrhol, aby sa tento program zaradil medzi skoršie 
body rokovania. Starosta obce dal hlasovať za pôvodne navrhnutý program riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktorý poslanci neschválili. 

U z n e s e n i e  č. 62/2020                                               
Obecné zastupiteľstvo  

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

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

Poslanci schválili nový, doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva o žiadosti ZŠ s MŠ. 
 

   U z n e s e n i e  č. 64/2020                                                
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

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

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

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24.09.2020. 
 

Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24.09.2020 
U z n e s e n i e  č. 45/2020 – splnené – neschválený program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
U z n e s e n i e  č. 46/2020 – splnené – schválený doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
U z n e s e n i e  č. 47/2020 –splnené–vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 30.06.2020 
U z n e s e n i e  č. 48/2020 – splnené –  schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
U z n e s e n i e  č. 49/2020 – splnené  - schválená zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb so 
spoločnosťou Bio-Nexus, s.r.o. Bratislava 
U z n e s e n i e  č. 50/2020 – splnené –  schválené VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Lehota. 
U z n e s e n i e  č. 51/2020–splnené–schválené VZN č.4/2020 Dodatok č.3 k VZN č.5/2016 a jeho dodat-
koch o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky vo výdajnej šk. jedálni.  
U z n e s e n i e  č. 52/2020 – splnené – schválení členovia inventarizačných komisií. 
U z n e s e n i e  č. 53/2020 – splnené –  schválený návrh kúpnej zmluvy o odkúpení pozemku pod miestnou 
komunikáciou parc. C-KN č. 1508/4 pri cintoríne 
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U z n e s e n i e  č. 54/2020 – splnené –  schválená zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých 
zvierat so spoločnosťou Kontrola chovu zvierat, Zlaté Moravce. 
U z n e s e n i e  č. 55/2020 – splnené –  schválená výstavba dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec 
na parcele E-KN č. 762/2 a E-KN č. 762/1. 
U z n e s e n i e  č. 56/2020 – splnené – schválená výstavba dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na 
parcele E-KN č. 752/4 a E-KN č. 752/5. 
U z n e s e n i e  č. 57/2020 –splnené–schválená výstavba rekr.chaty v časti Inovec na parcele E-KN 705/3 
U z n e s e n i e  č. 58/2020 – splnené – schválená výstavba dvoch rekreačných chát v časti obce Inovec na 
parcele E-KN č. 751/4 a E-KN č. 751/5. 
U z n e s e n i e  č. 59/2020 –splnené–schválená výstavba rekr.chaty v časti Inovec na parc. C-KN 691/120 
U z n e s e n i e  č. 60/2020 – splnené – schválená výstavba rodinného domu v časti obce Inovec na parcele 
E-KN č. 689/81 a E-KN č. 689/78. 
U z n e s e n i e  č. 61/2020 – splnené – schválené uzavretie manželstva mimo sobášnej miestnosti, 
v kultúrnom dome v Malej Lehote. 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.09.2020 
Účtovníčka obce p. Ing. Mániková predniesla Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva. Informovala poslancov o výdavkoch v 3. štvrťroku 2020 v obci aj v ZŠ s MŠ. 
Správa je zverejnená na internetovej stránke obce. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie. 
 

    U z n e s e n i e   č. 64/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2020 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2020 

 

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

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

 

4. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a soc. rozvoja obce Veľká Lehota za rok 2019 
V roku 2019 sa veľké investičné aktivity neudiali, skôr sa riešili prípravy na tento rok. Z programu 
hospodárskeho rozvoja sa v časti obce Inovec dala rozšíriť kapacita elektrickej siete, kde sa dávala aj nová 
trafostanica. Pokračovalo sa v projektoch, ktoré uskutočňujeme pravidelne v priebehu celého roka: odvážal 
sa a triedil sa odpad, dotačne sa podporilo fungovanie lekára v obci, aby bola naďalej dostupná zdravotná 
starostlivosť pre dospelých a seniorov, finančne sa podporuje aj rozvoz stravy pre seniorov v obci, 
uskutočnili sa rôzne kultúrne podujatia, aktualizuje sa web stránka obce a poskytujú sa elektronické služby. 
Poslanci vzali vyhodnotenie plnenia PHSR jednohlasne na vedomie. 
 

U z n e s e n i e   č. 65/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota za rok 2019 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
      

  ___________________ 
...................             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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5. Návrh na schválenie zmluvy o uložení veci – kamerový systém na fare vo Veľkej Lehote č. 2  
Poslanci mali návrh zmluvy o uložení veci k nahliadnutiu spolu s materiálmi na zastupiteľstvo. Pán 

starosta ozrejmil, že sa jedná o kameru, ktorá je umiestnená na Farskom úrade vo Veľkej Lehote so záberom 
na námestie pri kostole. Je dôležité, aby bol tento priestor monitorovaný kamerovým systémom. Následne 
je možné sledovať tieto zábery kamery na Obecnom úrade. Zároveň je potrebné toto umiestnenie kamery 
na fare  zmluvne doriešiť. Účtovníčka obce Ing. Mániková doplnila, že táto kamera využíva internet 
a elektrickú energiu z fary, preto sa dala prepočítať orientačná spotreba tohto zariadenia. Zmluvou o uložení 
veci budeme mať doriešené uloženie majetku mimo obecného úradu a taktiež možnosť náhrady – 
refundácie nákladov, ktoré vynakladá farský úrad na energie na prevádzku obecného zariadenia. Cena 
refundácie bola vyčíslená na základe predpokladaného odhadu ročnej spotreby elektrickej energie 
a alikvotnej časti za internetové služby spolu vo výške 150,-€/ročne. Kamera bola uložená na fare ešte 
v júni tohto roku za účelom skúšky funkčnosti zariadenia, preto je v zmluve navrhnuté refundovať náklady 
za 7 mesiacov z roku 2020 v alikvotnej výške 87,50 €. Poslanci jednohlasne súhlasili so zmluvou o uložení 
veci.  

   U z n e s e n i e   č. 66/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Zmluvu o uložení veci – kamerový systém na fare vo Veľkej Lehote č. 2 

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

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

       

6. Návrh na schválenie dodatku č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb k projektu WIFI pre Teba 
s firmou PROGRANT, s.r.o. 

Poslanci dostali v materiáloch na zasadnutie aj návrh Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb k projektu 
WIFI pre Teba s firmou PROGRANT, s.r.o. Pán starosta ozrejmil, že už pred dvomi rokmi sa začalo v obci 
s projektom WIFI pre Teba. Podali sme žiadosť o dotáciu, ktorá nám bola schválená, je podpísaná zmluva, 
avšak finančné prostriedky budú obci prefinancované až po kontrole verejného obstarávania. Na 
vyhodnotenie kontroly verejného obstarávania zo strany ministerstva čakáme od marca tohto roku. Jedná 
sa o 5 internetových bodov v obci, na ktoré by sme chceli potom pripojiť kamery. Celý externý manažment 
okolo projektu nám zastrešuje firma PROGRANT – od podania žiadosti, cez komunikáciu s ministerstvom, 
dopĺňanie podkladov, predlžovanie termínov, až po vyúčtovanie dotácie. V pôvodnej zmluve k externému 
manažmentu bol predpoklad, že celá realizácia prebehne do 12 mesiacov a následne sa všetky úkony firme 
jednorazovo vyplatia. Keďže to trvá už viac ako rok, firma požiadala o možnosť vyplatiť aspoň časť 
finančných prostriedkov za už zrealizované úkony. Po vyhodnotení verejného obstarávania sa môže 
pokračovať ďalej a po vyúčtovaní sa doplatí firme druhá časť dohodnutej sumy. Poslanec p. F. Čík sa 
opýtal, že o akú sumu sa jedná, keďže v dodatku to nie je uvedené. Účtovníčka Ing. Mániková mu 
odpovedala, že suma bola uvedená v pôvodnej zmluve a tá sa nemení, preto v dodatku nie je. Pôvodne bolo 
zmluvne dohodnuté jednorazovo vyplatiť sumu 990,- € po ukončení projektu, ale keďže sa to takto 
predĺžilo, vyplatilo by sa 480,-€ za už zrealizované práce a druhá polovica po ukončení projektu. Poslanci 
jednohlasne odsúhlasili schválenie tohto dodatku.  

U z n e s e n i e   č. 67/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb k projektu WIFI pre Teba s firmou PROGRANT, s.r.o. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
           ___________________ 

...................             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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7. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
 
Návrh na zmeny rozpočtu obce dostali poslanci spolu s materiálmi na Obecné zastupiteľstvo. 

O zmenách rozpočtu informovala účtovníčka obce Ing. Mániková. K rozpočtu obce v príjmovej časti 
uviedla, že  sa príjmy navyšujú o dotácie, ktoré dostala ZŠ s MŠ, ako sú prenesené kompetencie pre ZŠ vo 
výške 1277,- € - úprava rozpočtu pre školu od štátu podľa počtu žiakov k 15.9.2020, o 13,- € sa im navýšili 
vzdelávacie poukazy a znížili im o 103,44 € dotáciu na učebnice pre ZŠ, o 100,- € dostali menej pre žiakov 
zo soc. znevýhodneného prostredia a o 51,- € na predškolákov. Príjmy sa zvyšujú aj o dotáciu 1500,- € na 
výdavky školy v čase pandémie a 1457,- € na mimoriadne odmeny pre zamestnancov školy počas 
pandémie. Obci preplatili náklady za 1. vlnu pandémie od marca do konca augusta tohto roku vo výške 
2691,01 €. Suma 2,- € v príjmoch je za služby Integrovaného obslužného miesta.  
Výdavky obce sa navrhujú navýšiť na mapový portál Cleerio, ktorý sa začal riešiť ešte v roku 2019. 
Upravovali sa tam fotky verejného osvetlenia a rozhlasu a upravovala sa trasa vodovodu. Ešte do konca 
roka alebo začiatkom budúceho roka by táto aplikácia bola sprístupnená pre verejnosť na webovej stránke 
obce. Ďalej navýšiť výdavky na palivo do elektrocentrály pri výpadku elektrickej energie, opravu 
kopírky, údržbu signalizácie na Obecnom úrade a opravu kotla na Obecnom úrade, na servisné poplatky za 
mapový portál Cleerio, na poistenie osôb vo vozidle a poistenie zodpovednosti za škodu, montáž vianočnej 
výzdoby s plošinou, nakladanie s odpadmi, na kúpu materiálu na výrobu krytov na nádoby s kuchynským 
odpadom, na nákup postrekovača a kompresora na fúkanie pneumatík, reťaze na traktor a horné tiahlo 
hydrauliky, servis traktora po 100 Mth, havarijná poistka na traktor, na nemocenské dávky, rezerva na 
územný plán ak by neprišla dotácia, el. energiu v MSKC, služby s plošinou na opravu rozhlasu, obnovu 
sochy J. Nepomuckého, vyvložkovanie komína v ZŠ. Na navýšenie výdavkov na potrebných položkách sa 
znížia výdavky z iných nečerpaných položiek. 
Zmeny rozpočtu školy sú rozdelené do 2 častí. K 30.11.2020 obsahujú navýšenie výdavkov o 1277,- €, 
ktoré dostala škola zo štátu na prenesené kompetencie podľa počtu žiakov k 15.9.2020. Tieto boli 
rozpočítané najmä na mzdy a odvody zamestnancov. 
 Zmeny k 10.12.2020, ktoré obdržali poslanci s materiálmi zahŕňali 2694,-€ navýšenie mimoriadnych 
odmien v čase pandémie a žiadosť školy o presun prostriedkov z prevádzky vo výške 7745,-€ na mzdy 
a odvody. Táto suma im chýbala na pokrytie platov zamestnancov školy, pretože v dohodovacom konaní 
škola pôvodne nedostala žiadne peniaze. Ku dňu zasadnutia však máme informáciu, že školu nakoniec 
dofinancovali a v rámci dohodovacieho konania im bol zo štátu navýšený rozpočet ešte o sumu 5 281,-€. 
O túto dotáciu bude zároveň navýšená príjmová časť rozpočtu obce. Vzhľadom na dofinancovanie nakoniec 
škole postačí presunúť z prevádzky 2464,- €. Zároveň ako každý rok, aby sa dodržali pravidlá rozpočtového 
hospodárenia a nie je možné u všetkých položiek rozpočtu k 31.12. určiť ich presnú výšku, žiadajú 
o možnosť upraviť si tieto položky podľa skutočného čerpania. Jedná sa predovšetkým o mzdy a odvody, 
kde sa nedá presne určiť počet dní dovolenky, PN-ky... 
 
Poslankyňa M. Šmondrková sa spýtala, ako sa použijú peniaze, ktoré škola dostane ako dofinancovanie. 
Zástupkyňa školy uviedla, že by chceli vymeniť skrine v triedach, ktoré sú naozaj veľmi staré a nespĺňajú 
požiadavky v triedach. Keď sa pýtala v škole žiakov, čo by radi zmenili alebo zlepšili v škole,  ich odpoveď 
bola zmeniť šatne. Šatne v škole sú v zlom technickom stave, je to tam potrebné vymaľovať, zabezpečiť 
skrinku s kľúčikom pre každé dieťa, aby sa tam nestrácali veci ako doteraz. Ďalej je potrebné upraviť aj 
vchod do šatní, ktorý je v havarijnom stave. Je tu nevyhovujúce zábradlie, schody sa na viacerých miestach 
rozpadajú a tam kde sa čistia topánky, sú veľké diery, do ktorých deti zakopávajú a hrozí tu nebezpečenstvo 
úrazu. Preto by bolo vhodné použiť tieto peniaze aj na tieto účely.  
 
Zmeny rozpočtu obce a zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ poslanci jednohlasne schválili. 
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U z n e s e n i e   č. 68/2020  
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje  

1. Zmeny rozpočtu obce 

Funkčná klasifikácia 
Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     11 966,57 SPOLU 
  312012 111  + 1277,- Dotácia - prenesené kompetencie pre ZŠ 
  312012 111  + 5281,- Dotácia – dofinancovanie ZŠ 

  312012 111  + 13,- Dotácia - vzdelávacie poukazy pre ZŠ 
  312012 111 -103,44 Dotácia na učebnice pre ZŠ 
  312012 111  - 100,- Dotácia - pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia 
  312012 111  - 51,- Dotácia na predškolákov 
  312001 111  + 1500,- Dotácia na výdavky cez pandémiu pre ZŠ 
  312001 111  + 1457,- Dotácia na mimoriadne odmeny pre ZŠ počas pandémie 

  312001 111 2 691,01 
Preplatenie nákladov obci za I. vlnu do 30.8.2020  - náklady 
na COVID 

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

VÝDAVKY:     2 693,01 SPOLU 
01.1.1 - výdavky 
obce      + 700,-   
  633013 41  + 732,- Mapový portál Cleerio (pôvodne bol v rozpočte v r. 2019) 
  633015 41  + 25,- Benzín do elektrocentrály pri výpadku el. energie 

  635004 41  + 427,- 
Oprava kopírky, údržba signalizácie OcÚ, oprava kotla - časť 
na OcÚ 

  635009 41  + 360,- Údržba softvéru - servisné poplatky Cleerio 
  637004 41  + 116,- Všeobecné služby  
  637015 41  + 61,- Poistenie osôb vo vozidle, poistenie zodpovednosti za školu  
  633009 41  - 200,- Knihy, časopisy, noviny... 
  635006 41  - 405,- Oprava, údržba budov 
  637001 41  - 150,- Skolenia, kurzy, semináre... 
  637005 41  - 150,- Špeciálne služby 
  637027 41  - 116,- Dohody mimopracovného pomeru 
01.3.3 - iné 
všeobecné služby 819005 111 2,00 za služby Integrovaného obslužného miesta IOM 
02.2.0 - civilná 
ochrana 630 111 2691,01 Náklady na COVID - I. vlna 
03.2.0 - požiarna 
ochrana 630 41  - 1000,- Tovary a služby 
04.5.1 - cestná 
doprava     0,-   
  635006 41   + 416,- Oprava, údržba ciest 
  637027 41  - 416,- Dohody mimopracovnej činnosti 
05.1.0 - nakladanie s 
odpadmi      + 2000,-   
  633006 41   + 200,- Materiál na výrobu krytov na nádoby s kuchynským odpadom 
  637004 41  + 1800,- Všeobecné služby - odvoz, zneškodnenie odpadu 
06.2.0 - rozvoj obce      + 543,-   
  633004 41  +152,- Postrekovač, kompresor na fúkanie pneumatík 

  634002 41   + 725,- 
Reťaze na traktor, servis traktora po 100 Mth, tiahlo 
hydrauliky 

  634003 41  + 413,- Havarijné poistenie na traktor 
  642015 41  + 53 Na nemocenské dávky - PN 
  637027 41  - 800,- Dohody 
06.4.0 - verejné 
osvetlenie      - 584,-   
  637004 41   + 416,- Montáž vian. výzdoby 
  632001 41   - 500,- El. energia 
  633006 41   - 500,- Všeobecný materiál 
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06.6.0 - bývanie a 
obč. vybavenosť     0,-   
  716 46  + 2500,- Územný plán (ak dotácia príde až v r. 2021) 
  717002 46  - 2500,- Rekonštrukcia budov 
08.1.0 - rekreačné a 
športové služby 633004 41  - 900,- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 
08.2.0 - kultúrne 
služby      - 5109,-   
  632001 41  + 250,- El. energia MSKC 
  635004 41  + 86,- Oprava kotla - časť na MSKC 
  634004 41  - 2200,- Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 
  635006 41  - 3245,- Oprava, údržba budov - amfiteáter 
08.3.0 - vysielacie 
služby 637004 41 19,- Služby - plošina na opravu rozhlasu 
08.4.0 - náboženské 
služby 635006 41  + 2729,- Obnova sochy J. Nepomuckého v parku pri kostole 
09.1.2.1 - primárne 
vzdelanie - I. st. 635006 41  + 641,- Oprava - vyvložkovanie komína v ZŠ 
09.2.1.1 - nižšie 
sekund.vzdel.-II. st. 635006 41  + 961,- Oprava - vyvložkovanie komína v ZŠ 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

a) 

 

 ZŠ s MŠ Veľká Lehota   - zmeny rozpočtu medzi položkami a podpoložkami k 30.11.2020

Schválený rozpo čet Upravený rozpo čet Úprava  rozpo čtu Upravený rozpo čet
ŠKOLSTVO 312 164,00 351 191,40 -2 531,18 348 660,22

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  - SPOLU 226 292,00 260 881,20 1 086,56 261 967,76

09.1.2.1 111 Základná škola- prenesené kompetencie 86 820,00 93 304,00 307,00 93 611,00

09.2.1.1 111 Základná škola -prenesené kompetencie 129 808,00 139 947,00 970,00 140 917,00

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 -56,00 750,00

09.2.1.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 1 284,00 1 210,00 69,00 1 279,00

09.1.2.1 111 Základná škola- príspevok pre žiakov zo SZP 150,00 -100,00 50,00

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 -103,44 1 096,56

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

09.1.2.1 111 Základná škola - škola v prírode 2 400,00 2 400,00

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

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

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 1 026,00 1 026,00

CIVILNÁ OBRANA 1 500,00 1 500,00

02.2.0 111 Civilná obrana 1 500,00 1 500,00

MATERSKÁ ŠKOLA - SPOLU 40 420,00 45 973,74 -5 417,74 40 556,00

09.1.1.1 41 Materská škola - originálne kompetencie 38 628,00 38 628,00 -5 366,74 33 261,26

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

09.1.1.1 111 Materská škola- príspevok na predškolskú výchovu 842,00 1 036,00 -51,00 985,00

09.1.1.1 1AC1 Materská škola - zo ŠR -ESF 4 561,73 4 561,73

09.1.1.1 1AC2 Materská škola zo ŠR pri ESF 805,01 805,01

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - SPOLU 12 018,00 11 791,00 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 774,00 547,00 547,00

VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLE Ň - SPOLU 33 434,00 32 545,46 300,00 32 845,46

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 1 300,00 900,00 2 200,00

09.6.0.1 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 1 100,00 1 000,00 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 50,00 105,00 105,00

09.6.0.2 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 4 000,00 3 730,00 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 2 472,46 -600,00 1 872,46

09.6.0.3 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 6 400,00 5 854,00 5 854,00
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Funkč.    
klasifik

Ekonom.
klasifik. Zdroj Suma

PRÍJMY: 223001 72f -50,00 €
223003 72f 350,00 €

VÝDAVKY: 630 Tovary a služby
Civilná 02.2.0 633006 111 1 500,00 € Všeobecný materiál
obrana

ZŠ 610
primárne 09.1.2.1 611 111 92,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy

09.1.2.1 612001 111 200,00 € Osobný príplatok
620 Poistné a príspevky do pois ťovní

09.1.2.1 621 111 409,00 € Poistné do ZP - VŠZP
09.1.2.1 623 111 -300,00 € Poistné do ZP - ostatné
09.1.2.1 625002 111 -70,00 € Poistné do SP - starobné

630 Tovary   služby
09.1.2.1 631001 111 -145,00 € Tovary a služby- cestovné
09.1.2.1 632003 111 50,00 € Tovary   služby - poštovné
09.1.2.1 633002 111 448,00 € Tovary a služby -výpočtová technika
09.1.2.1 633006 111 100,00 € Tovary a služby-všeobecný materiál
09.1.2.1 633009 111 -103,44 € Tovary a služby- príspevok na učebnice
09.1.2.1 633009 111 300,00 € Tovary a služby -učebné pomôcky VP
09.1.2.1 633009 111 -100,00 € Tovary a služby-učebné pomôcky SZP
09.1.2.1 637027 111 -233,00 € Tovary a služby- odmeny mimo PP

ZŠ 610
sekundárne 09.2.1.1 611 111 1 088,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy

09.2.1.1 612001 111 200,00 € Osobný prípatok
620 Poistné a príspevky do pois ťovní

09.2.1.1 621 111 142,00 € Poistné do ZP - VŠZP
09.2.1.1 623 111 65,00 € Poistné do ZP - ostatné
09.2.1.1 625001 111 9,00 € Poistné do SP - nemocenské
09.2.1.1 625002 111 -191,00 € Poistné do SP - starobné
09.2.1.1 625003 111 5,00 € Poisné do SP - urazové
09.2.1.1 625004 111 20,00 € Poistné do SP - invalidné
09.2.1.1 625005 111 6,00 € Poistné do SP - v nezamestnanosti
09.2.1.1 625007 111 31,00 € Poistné do SP - rezervný fond

630 Tovary   služby
09.2.1.1 631001 111 -442,00 € Tovary a služby- cestovné
09.2.1.1 633002 111 500,00 € Tovary  a služby - výpoč. technika diš. vzdel.
09.2.1.1 633002 111 893,48 € Tovary a služby -výpočtová technika
09.2.1.1 633004 111 11,90 € Tovary a služby-stroje zariadenia včelia škola
09.2.1.1 633006 111 -11,90 € Tovary a služby- všeo. materiál včelia škola
09.2.1.1 633009 111 -611,48 € Tovary a služby -učebné pomôcky 
09.2.1.1 633009 111 457,00 € Tovary a služby-učebné pomôcky VP
09.2.1.1 637027 111 -251,00 € Tovary a služby- odmeny mimo PP
09.2.1.1 637004 111 18,00 € Tovary a služby - všeobecné služby

MŠ 610 Tarifné platy
predprimar. 09.1.1.1. 611 41 -5 121,52 € Tarifné platy, zakladne...funkčné platy

09.1.1.1 612002 41 -625,22 € Ostatné príplatky
09.1.1.1 614 41 300,00 € Odmeny

630 Tovary aslužby
09.1.1.1 631001 111 -25,00 € Tovary a služby- cestovné
09.1.1.1 631001 41 -17,80 € Tovary a služby cestovné
09.1.1.1 633009 111 -26,00 € Tovary a služby- učebné pomôcky
09.1.1.1 632001 41 -336,90 € Tovary a služby- energie
09.1.1.1 637001 41 -7,17 € Tovary a služby- školenie
09.1.1.1 633011 41 -14,60 € Tovary a služby- štúdie, expertízy
09.1.1.1 633001 41 376,47 € Tovary a služby- interier. vybavenie
09.1.1.1 637027 41 80,00 € Tovary a služby - odmeny mimo PP

610 Tarifné platy
ŠKD 09.5.0 611 41 -100,00 € Tarifné platy, zakladné... funkčné platy

09.5.0 614 41 100,00 € Odmeny
620 Poisné a príspevky do pois ťovní

09.5.0. 621 41 200,00 € Poitsné a príspevky do VŠZP
09.5.0 623 41 -200,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP

630 Tovary a služby
09.5.0 633009 41 80,00 € Tovary a služby - cestovné
09.5.0 637014 41 -80,00 € Tovary a služby -stravovanie

VŠJ -MŠ 610 Tarifné platy
09.6.0.1 611 41 -40,00 € Tarifné platy, zakladné... funkčné platy
09.6.0.1 614 41 40,00 € Odmeny

630 Tovary a služby
09.6.0.1 633011 72f 900,00 € Tovary a služby- stravné

VŠJ I. st. 610 Tarifné platy
09.6.0.2 611 41 -80,00 € Tarifné platy, zakladné... funkčné platy
09.6.0.2 614 41 80,00 € Odmeny

VŠJ II. st. 610 Tarifné platy
09.6.0.3 611 41 -80,00 € Tarifné platy, zakladné... funkčné platy
09.6.0.3 614 41 80,00 € Odmeny

630 Tovary a služby
09.6.0.3 633011 72f -550,00 € Tovary a služby -potraviny
09.6.0.3 637014 72f -50,00 € Tovary a služby- réžia

Text

Tarifné platy

Poplatky VŠJ réžia
Príjem stravné

Tarifné platy
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b) 

 
 

 
 

 ZŠ s MŠ Veľká Lehota   - zmeny rozpočtu medzi položkami a podpoložkami k 10.12.2020

Schválený rozpo čet Upravený rozpo čet Úprava  rozpo čtu Upravený rozpo čet
ŠKOLSTVO 312 164,00 348 660,22 6 766,25 355 426,47

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  - SPOLU 226 292,00 261 967,76 6 738,00 268 705,76

09.1.2.1 111 Základná škola- prenesené kompetencie 86 820,00 93 611,00 2 694,00 96 305,00

09.2.1.1 111 Základná škola -prenesené kompetencie 129 808,00 140 917,00 4 044,00 144 961,00

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 860,00 750,00 750,00

09.2.1.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 1 284,00 1 279,00 1 279,00

09.1.2.1 111 Základná škola- príspevok pre žiakov zo SZP 50,00 50,00

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 1 096,56 1 096,56

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

09.1.2.1 111 Základná škola - škola v prírode 2 400,00 2 400,00

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

09.2.1.1 111 Včelia škola 2 000,00 2 000,00

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

09.2.1.1 41 Základná škola - originálne kompetencie 1 026,00 1 026,00

CIVILNÁ OBRANA 1 500,00 1 500,00

0.2.2.0 111 Civilná obrana 1 500,00 1 500,00

MATERSKÁ ŠKOLA - SPOLU 40 420,00 40 556,00 0,25 40 556,25

09.1.1.1 41 Materská škola - originálne kompetencie 38 628,00 33 261,26 33 261,26

09.1.1.1 72g Materská škola - vlastné príjmy 950,00 943,00 0,25 943,25

09.1.1.1 111 Materská škola- príspevok na predškolskú výchovu 842,00 985,00 985,00

09.1.1.1 1AC1 Materská škola -zo ŠR-ESF 4 561,73 4 561,73

09.1.1.1 1AC2 Materská škola - zo ŠR pri ESF 805,01 805,01

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - SPOLU 12 018,00 11 791,00 28,00 11 819,00

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 774,00 547,00 28,00 575,00

VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLE Ň - SPOLU 33 434,00 32 845,46 32 845,46

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 2 200,00 2 200,00

09.6.0.1 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 1 100,00 1 000,00 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 50,00 105,00 105,00

09.6.0.2 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 4 000,00 3 730,00 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 1 872,46 1 872,46

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

Funkč.    
klasifik

Ekonom.
klasifik. Zdroj Suma

PRÍJMY: 223002 72g 28,00 €
223002 72g 0,25 €

VÝDAVKY:
ZŠ 610
primárne 09.1.2.1 611 111 3 000,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy

09.1.2.1 614 111 430,00 € Mimoriadne odmeny
620 Poistné a príspevky do pois ťovní

09.1.2.1 621 111 75,00 € Poistné a príspevky do VŠZP
09.1.2.1 623 111 26,00 € Poistné a príspevky do ZP ostatné
09.1.2.1 625001 111 13,00 € Poistné do SP- nemocenské
09.1.2.1 625002 111 130,00 € Poistné do SP- starobné
09.1.2.1 625003 111 4,00 € Poistné do SP - urazové
09.1.2.1 625004 111 27,00 € Poistné do SP - invalidné
09.1.2.1 625005 111 10,00 € Poistné do SP - v nezamestnanosti
09.1.2.1 625007 111 45,00 € Poistné do SP - rezervný fond
09.1.2.1 626 111 -100,00 € Poistné a príspevky do DDP

Text

Tarifné platy

Poplatky za ŠKD
Poplatky za MŠ
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c) zmeny rozpočtu na položkách a podpoložkách k 31.12.2020 podľa skutočných výdavkov, aby bol 
dodržaný zákon o finančnej kontrole a audite. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   

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

630 Tovary a služby
09.1.2.1 631001 111 -85,01 € Tovary a služby- cestovné
09.1.2.1 633004 111 -37,05 € Tovary a služby- prevádzkové stroje
09.1.2.1 633010 111 -27,00 € Tovary a služby- pracovné odevy
09.1.2.1 633013 111 -40,00 € Tovary a služby- softvér
09.1.2.1 633015 111 -27,28 € Tovary a služby- palivá ako zdroj energie
09.1.2.1 633016 111 -24,00 € Tovary a služby- reprezentačné
09.1.2.1 635001 111 -40,00 € Tovary a služby- údržba inter. vybavenia
09.1.2.1 635002 111 -55,00 € Tovary a služby- údržba výpoč. techniky
09.1.2.1 635004 111 -120,78 € Tovary a služby- údržba strojov
09.1.2.1 635009 111 -181,43 € Tovary a služby- údžba softvéru
09.1.2.1 636001 111 -0,50 € Tovary a služby- prenájom
09.1.2.1 636007 111 -13,00 € Tovary a služby- prenájom softvéru
09.1.2.1 637001 111 -111,33 € Tovary a služby- školenie
09.1.2.1 637002 111 -35,20 € Tovary a služby- propagácia
09.1.2.1 637004 111 200,00 € Tovary a služby- všeobecné služby
09.1.2.1 637011 111 -13,20 € Tovary a služby- posudky
09.1.2.1 637014 111 -3,76 € Tovary a služby- stravovanie
09.1.2.1 637015 111 -12,54 € Tovary a služby- poistné
09.1.2.1 637016 111 -100,44 € Tovary a služby- sociálny fond
09.1.2.1 637027 111 -122,00 € Tovary a skužby- odmeny mimo PP

640 Bežné transféry
09.1.2.1 642015 111 -116,48 € Nemocenské dávky

ZŠ 610
sekundárne 09.2.1.1 611 111 3 856,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy

09.2.1.1. 614 111 650,00 € Mimoriadne odmeny
620 Poistné a príspevky do pois ťovní

09.2.1.1 621 111 283,00 € Poistné a príspevky do VŠZP
09.2.1.1 623 111 160,00 € Poistné a príspevky do ZP ostatné
09.2.1.1 625001 111 41,00 € Poistné do SP- nemocenské
09.2.1.1 625002 111 412,00 € Poistné do SP- starobné
09.2.1.1 625003 111 24,00 € Poistné do SP - urazové
09.2.1.1 625004 111 100,00 € Poistné do SP - invalidné
09.2.1.1 625005 111 57,00 € Poistné do SP - v nezamestnanosti
09.2.1.1 625007 111 159,00 € Poistné do SP - rezervný fond
09.2.1.1 626 111 -200,00 € Poistné a príspevky do DDP

630 Tovary a služby
09.2.1.1 631001 111 -23,91 € Tovary a služby- cestovné
09.2.1.1 633001 111 -156,01 € Tovary a služby- interierové vybavenie
09.2.1.1 633004 111 -5,58 € Tovary a služby- prevádzkové stroje
09.2.1.1 633006 111 -551,97 € Tovary a služby- všeobecný materiál
09.2.1.1 633010 111 -30,00 € Tovary a služby- pracovné odevy
09.2.1.1 633013 111 -80,00 € Tovary a služby- softvér
09.2.1.1 633015 111 -35,95 € Tovary a služby- palivá ako zdroj energie
09.2.1.1 633016 111 -36,00 € Tovary a služby- reprezentačné
09.2.1.1 635001 111 -60,00 € Tovary a služby- údržba inter. vybavenia
09.2.1.1 635006 111 -293,60 € Tovary a služby- údržba budov
09.2.1.1 635009 111 -246,87 € Tovary a služby- údžba softvéru
09.2.1.1 636001 111 -0,50 € Tovary a služby- prenájom
09.2.1.1 636007 111 -13,00 € Tovary a služby- prenájom softvéru
09.2.1.1 637001 111 -94,50 € Tovary a služby- školenie
09.2.1.1 637002 111 -52,80 € Tovary a služby- propagácia
09.2.1.1 637004 111 334,27 € Tovary a služby- všeobecné služby
09.2.1.1 637015 111 -18,80 € Tovary a služby- poistné
09.2.1.1 637027 111 -113,00 € Tovary a skužby- odmeny mimo PP

640 Bežné transféry
09.2.1.1 642015 111 -19,78 € Nemocenské dávky

Tarifné platy
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Doplnené do programu: Žiadosť o prejednanie vybudovania oplotenia areálu ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota podala žiadosť na vedenie obce o prejednanie vybudovania oplotenia ZŠ s MŠ 
Veľká Lehota. V žiadosti je uvedené, že na základe školského zákona je riaditeľ školy povinný zabezpečiť 
bezpečnosť detí a žiakov školy a vylúčiť vznik nebezpečných pracovných a školských úrazov, poškodenia 
zdravia a všeobecné zásady prevencie. Na základe uvedeného vyhodnotili, že budova ZŠ s MŠ musí byť 
oplotená, pretože inak nemôžu zabezpečiť dostatočnú bezpečnosť a zdravie žiakov, keďže v blízkosti 
základnej školy je miestna komunikácia. Niekoľkokrát sa stalo, že žiaci nekontrolovateľne vybehli zo školy 
priamo na cestu. Areál školy je otvorený, prístupný verejnosti, dochádza k znehodnocovaniu a ničeniu 
majetku obce (školy). Preto nie je možné v najbližšej budúcnosti v areáli školy vybudovať priestory, ktoré 
by slúžili k zlepšeniu a atraktivite výchovno-vzdelávacieho procesu, tvorivo-relaxačným aktivitám žiakov 
a k zvyšovaniu ich environmentálneho povedomia. Učitelia majú v pláne vybudovať pri škole pocitový 
chodník, lezeckú stenu na svahu pri škole a upraviť pieskovisko na skok do diaľky. Oplotenie školy je 
kľúčová a zásadná vec pre ochranu a bezpečnosť žiakov a detí v ZŠ s MŠ. 
Starosta obce informoval poslancov, že o tejto žiadosti sa rozprával s riaditeľkou školy Mgr. Vozárovou 
a odpovedal jej na ňu s tým, že oplotením školy sa bude môcť obec zaoberať niekedy v polovici leta, keď 
budeme poznať aspoň čiastočne finančnú situáciu obce na rok 2021. Doplnil, že poslanec P. Víglaský 
vybavil zánovné oplotenie od firmy Kovaco, odkiaľ by sa dali použiť stĺpiky a pletivo na časť oplotenia. 
Navrhol poslancom, aby sa v priebehu budúceho roka spolu zišli pri škole a priamo na mieste sa vytýčila 
trasa oplotenia školy. Zároveň dodal, že by radšej riešil najskôr dokončenie kotolne a ďalšie opravy v škole, 
ktoré sa teraz ukazujú ako nevyhnutné. S pomocou zamestnancov obce by sa mohol upraviť priestor pred 
vchodom do šatní školy. Poslankyňa M. Šmondrková dodala, že by bolo treba doplniť kameru pri vchode 
do šatní školy. Pani zástupkyňa školy dodala, že je to nevyhnutné, lebo tam nachádzajú všelijaké odpadky 
od fliaš po ohorky cigariet a voľne porozhadzovaného papiera. Účtovníčka obce Ing. Mániková doplnila, 
že v súčasnosti má obec zapojenú jednu kameru na školský kamerový systém, aby bola pod dohľadom 
obecná hala. V budúcom roku je v pláne zrealizovať prípojku vody a elektriny pri obecnej hale, a potom 
tam môže mať obec vlastný kamerový systém a škole sa uvoľní miesto na ich kameru. Poslanci vzali 
žiadosť o oplotenie areálu školy na vedomie a dohodli sa, že v jarných mesiacoch sa zídu na tvare miesta 
a dohodnú sa na konkrétnom oplotení školy. 
 

U z n e s e n i e   č. 69/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a   v e d o m i e  
Žiadosť o Základnej školy s materskou školou o vybudovanie oplotenia areálu ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)   
„zdržal sa“ – Peter Víglaský     

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

Žiadosť o vyriešenie personálnej situácie v MŠ 
Pedagogické zamestnankyne z MŠ žiadajú obec o vyriešenie terajšej zložitej personálnej situácie 
v materskej škole. V školskom roku 2020/2021 navštevuje materskú školu 22 detí vo veku od 3 – 5 rokov. 
V januári 2021 pribudne 1 dieťa a vo februári ďalšie dieťa, spolu bude 24 detí. Kapacita škôlky je 24 detí. 
Žiadajú obec o asistentku učiteliek z aktivačnej činnosti, ktorá by pomohla v dopoludňajších hodinách – 
udržiavať čisté a hygienicky nezávadné priestory, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní detí počas vychádzok, 
pomoc pri obede, stomatohygiene a príprave na odpočinok. 
Pán starosta im odpovedal, že keď vedeli, že budú mať viac detí v škôlke ako po minulé roky, tak mohli 
začať vybavovať asistentku už skôr, napríklad sa mohol podať projekt cez úrad práce. Táto záležitosť sa 
nedá vybaviť hneď, pretože Úrad práce, soc. vecí a rodiny už teraz ku koncu roka nemá vyčlenené 
prostriedky na takéto projekty. Obec eviduje na aktivačných prácach 2 pracovníčky, aj tie sú obe pridelené 
do ZŠ s MŠ. V súčasnosti im nie je možné nikoho prideliť a za mesiac sa táto situácia vyriešiť určite nedá. 
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ p. E. Suchá povedala, že jedna z mamičiek by mala záujem o miesto 
asistentky. Pán starosta odporučil, aby sa poinformovali aj oni cez úrad práce, situáciu určite odkomunikuje 
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aj s riaditeľkou ZŠ s MŠ. Zároveň však doplnil, že personálne obsadenie nie je v kompetencii obecného 
zastupiteľstva, ani starostu obce, o prerozdelení práce v rámci celej ZŠ s MŠ rozhoduje riaditeľ školy. 
 

8. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly došlých faktúr za rok 2019 na Obecnom úrade vo V. 
Lehote.   

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných, že podľa plánu kontrolnej činnosti vykonala kontrolu 
došlých faktúr za rok 2019 na Obecnom úrade. Z celkového počtu 295 faktúr bolo skontrolovaných 75 
faktúr. Nedostatky neboli zistené, všetky faktúry spĺňajú potrebné náležitosti a sú v súlade s rozpočtom. 
Finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov. Poslanci vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie. 

  
9. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly inventarizácie v ZŠ s MŠ Veľká Lehota.  

Pani kontrolórka uviedla, že v Základnej škole s materskou školou vykonala kontrolu inventarizácie 
majetku obce v správe ZŠ s MŠ k 31.12.2019. Kontrolovala inventúrne súpisy, podklady k inventúrnym 
súpisom, inventarizačný zápis a jeho súlad s hlavnou knihou. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, 
je to všetko v súlade so zákonom o účtovníctve. Poslanci vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie. 
 

U z n e s e n i e   č. 70/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
 
B e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly došlých faktúr za rok 2019 na Obecnom úrade vo 
Veľkej Lehote. 

2. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly inventarizácie v ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
      

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

 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021. 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 mali poslanci vopred 
k nahliadnutiu spolu s materiálmi na Obecné zastupiteľstvo. Pani kontrolórka informovala prítomných, že 
návrhy plánu kontrolnej činnosti predkladá 2-krát do roka, teda na 1. polrok a potom na 2. polrok. Tento 
návrh je vždy vopred zverejnený aj na úradnej tabuli v obci. V návrhu sú uvedené kontroly, ktoré povinne 
vyplývajú zo zákona, ale aj ďalšie kontroly, ktoré pani kontrolórka zvážila, že je vhodné ich vykonať. 
Poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 71/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na I. polrok 2021. 
 
 

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

  ___________________ 
...................             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021. 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021 dostali poslanci vopred a pán starosta ich vyzval, či 
súhlasia s uvedenými termínmi zasadnutí. Zasadnutia obecných zastupiteľstiev sa musia zo zákona 
uskutočňovať minimálne raz za tri mesiace. Zasadnutia na rok 2021 sú naplánované na štvrtky, tak ako je 
stanovené v rokovacom poriadku. Poslanec p. P. Víglaský navrhol, aby boli zasadnutia každé dva mesiace, 
aby zasadnutia neboli také dlhé a mohlo sa viac času venovať potom aj diskusii. Poslanec p. F. Čík 
odpovedal, že vždy sa vyskytne, že sa musia zvolať aj mimoriadne zasadnutia, preto nevidí dôvod meniť 
to. Účtovníčka obce Ing. Mániková dodala, že finančné záležitosti obce sú naplánované na prerokovanie 
podľa navrhnutého plánu, ako napríklad rozpočet, VZN a pod. Na tomto záverečnom zasadnutí je preto 
vždy toľko bodov programu, lebo zo zákona sa prerokovať musia, aby bol zabezpečený finančný chod na 
ďalší rok a nie je možné ich časovo pripraviť skôr. Pán starosta navrhol, že schvaľovanie výstavby chát by 
sa mohlo prerokovávať na každom druhom zasadnutí OZ, k čomu boli naklonení viacerí poslanci. Poslanci 
nakoniec jednohlasne odsúhlasili plán zasadnutí OZ na rok 2021. 

U z n e s e n i e   č. 72/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021. 

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

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

12. Návrh na schválenie odpisu pohľadávok z účtovníctva Obce Veľká Lehota a ZŠ s MŠ Veľká 
Lehota. 

Pán starosta prečítal návrhy odpisov pohľadávok k 31.12.2020. Prvý odpis pohľadávky od Obce Veľká 
Lehota vo výške 14,- € je v účtovníctve obce evidovaná ako pohľadávka za neuhradený poplatok za 
komunálny odpad za rok 2016. Odpis pohľadávky obec navrhuje z dôvodu úmrtia dlžníka a dedičské 
konanie bolo ukončené s výrokom, že neexistuje dedič, od ktorého by obec pohľadávku mohla vymáhať. 
Druhý odpis pohľadávky podáva na schválenie ZŠ s MŠ Veľká Lehota, ako pohľadávku voči neznámemu 
páchateľovi vo výške 128,46 € za spôsobenú škodu na majetku v bývalej budove MŠ ešte pred rokom 2000. 
K 01.07.2002 bola pohľadávka delimitovaná OÚ Žarnovica na ZŠ s MŠ Veľká Lehota. Odpis pohľadávky 
navrhujú z dôvodu toho, že vznikla doba premlčania, doteraz nebol zistený páchateľ a ZŠ s MŠ Veľká 
Lehota nemá voči komu danú pohľadávku vymáhať. 
Účtovníčka obce doplnila, že schválenie odpisu pohľadávok musí zo zákona o účtovníctve odsúhlasiť 
Obecné zastupiteľstvo. Poslanci jednohlasne schválili odpisy oboch pohľadávok. 
 

U z n e s e n i e   č. 73/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  

1. Odpis pohľadávky z účtovníctva Obce Veľká Lehota vo výške 14 € k 31.12.2020  
2. Odpis pohľadávky z účtovníctva ZŠ s MŠ Veľká Lehota vo výške 128,46 € k 31.12.2020 

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

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

13. Návrh na schválenie zmluvy o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu s firmou EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 

Návrh zmluvy tiež poslanci obdržali s materiálmi na OZ. Pán starosta upresnil, že sa jedná o firmu, ktorá 
chodí brávať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do ZŠ s MŠ Veľká Lehota. Na predošlom 
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zastupiteľstve sa porovnávalo viacero ponúk, avšak bolo potrebné upresniť, že firma EKOTRANZ netrvá 
na nejakom intervale odberu odpadu, alebo bude odoberať odpad len na základe objednávky podľa potreby. 
Suma zostáva  podľa pôvodnej ponuky 55,- € bez DPH za odber odpadu do 50 kg a za každý ďalší kg nad 
50 kg sa pripočíta 0,70 €. Odberné miesta by boli na dvoch miestach v obci. Jedno by bolo pri obecnej hale 
a druhé pri sklade pri pošte. Pôvodne sa plánovalo zakúpiť originál kovovú skrinku, v ktorej by bol 
umiestnený 60 l sud na odpad, cena za kus bola však vyše 460,- €. Nakoniec sa zakúpi iba materiál 
a zamestnanci obce takéto uskladňovacie skrinky vyrobia. Poslanec p. F. Čík povedal, že keď budú mať 
ľudia kompostéry, tak by to obec nemusela vôbec riešiť. Účtovníčka obce Ing. Mániková mu na to 
odpovedala, že to by muselo dať čestné prehlásenie o kompostovaní 100% všetkých poplatníkov, čo nie je 
reálne získať. Firma EKOTRANZ by odvážala odpad iba vtedy, keď budú tieto sudy s odpadom plné, čo 
bude sledovať obec. Iné firmy, ktoré pán starosta oslovil, mali v ponuke odvoz tohto odpadu každé dva 
týždne, či by boli tieto sudy s odpadom plné alebo nie. Obec by to vyšlo v prepočte asi 4000,- €, čím by sa 
zvýšili náklady na odpad, ktoré by sa museli zas len rozpočítať medzi obyvateľov a poplatok za odpad by 
sa zvýšil o ďalšie 3,- €/1 osobu. Časom sa ukáže, ako ľudia v obci budú využívať túto možnosť separácie 
odpadu. Keďže sme na dedine, tak ľudia tento biologický kuchynský odpad vedia zužitkovať buď pri 
domácich zvieratách alebo vo svojich kompostéroch. Poslanci zmluvu jednohlasne schválili.  
 

U z n e s e n i e   č. 74/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Zmluvu o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu s firmou EKOTRANZ 
s.r.o., Rudno nad Hronom. 
  
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, Peter Víglaský, František Čík)   
     

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

 
14. Návrh na schválenie VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
Návrh VZN dostali poslanci spolu s materiálmi na Obecné zastupiteľstvo. Účtovníčka obce im 
upresnila, že poplatok za komunálny odpad by sa zvýšil o jedno euro, teda na 19,-€ na obyvateľa za 
rok. Na zvyšovanie poplatku za odpad sa chce ísť postupne, aj keď sa stále nepokryjú všetky náklady 
za odvoz odpadu. Preto je potrebné stále viac a viac odpadu separovať, tým sa zvyšuje percento 
separácie, a preto sa potom za odvoz odpadu toľko neplatí. Obec sa snaží separovať vo veľkej miere 
kovy a drevný odpad, ktorým sa tento rok znížil minimálne o 14 ton odvoz komunálneho odpadu. 
Ďalšou vecou v poplatkoch za komunálny odpad by bolo, že by sa vymáhal od každého vlastníka 
nehnuteľného majetku. Toto je uvedené aj v pôvodnom VZN, ale sa to tak doteraz nerobilo. Takže, keď 
sú napríklad traja vlastníci nehnuteľnosti, tak od budúceho roka by poplatok za komunálny odpad platil 
každý jeden vlastník tohto nehnuteľného majetku v rovnakej výške. Keď by sa to takto neurobilo, tak 
by poplatok vzrástol na miesto o jedno euro, až o päť eur na každého obyvateľa obce, čiže na 23,- € na 
osobu za rok. Poslanec p. F. Čík navrhol, aby sa poplatok zvýšil o dve eurá, čiže na 20,- € na osobu za 
rok. Odôvodnil to, že každý rok sa poplatok zvyšuje, a aby to zvyšovanie bolo postupné. Pani 
kontrolórka doplnila, že budúci rok bude musieť obec doplácať za odvoz komunálneho odpadu viac 
ako 4000,- €. Takže sa znovu poplatok na obyvateľov za rok bude zvyšovať. Zo strany poslancov boli 
pripomienky, aby obyvatelia, ktorí nemajú ako odviezť napríklad kovový, drevný alebo biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad na zberné miest, mohli využiť služby obecného traktora. Pán starosta 
s tým samozrejme súhlasil, nakoľko sa to aj tak využíva. Poslanci jednohlasne schválili zvýšenie 
poplatku za komunálny odpad na 20,-€ na osobu za rok vo VZN č. 5/2022 o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Účtovníčka obce Ing. Mániková ešte 
dodala, že obyvatelia, ktorý sa väčšinu roka zdržujú mimo obce, môžu priniesť doklad o zaplatení 
poplatku za komunálny odpad a obec im ho bude akceptovať. Tak isto študenti budú mať úľavu ako 
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doteraz, nakoľko si obec už vie stiahnuť doklad o štúdiu. Študenti a pracujúci v zahraničí musia priniesť 
doklad. 

U z n e s e n i e   č. 75/2020 
   

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
zmenu predloženého návrhu VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  v §11, a to zmenu výšky poplatku na 0,054795 € na osobu a kalendárny 
deň, t.j. 20,- € na osobu za rok.  

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

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

 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
po zmene poplatku na komunálny odpad na 20,- € na osobu za rok.  

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

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

15. Návrh na schválenie VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Veľká Lehota 

Pán starosta uviedol, že v tomto VZN sa dopĺňa zberná spoločnosť EKOTRANZ s.r.o., ktorá bude odvážať 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (zvyšky jedál). Odvoz sa bude zabezpečovať na 
základe objednávky zo strany obce podľa potreby. 
Biologicky rozložiteľný odpad z domácností je možné zneškodniť v obci odovzdaním do zbernej nádoby 
(v obci budú 2 nádoby), alebo kompostovaním na domácich kompostoviskách. Kompostovaním možno 
zneškodniť biologicky rozložiteľný odpad: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania 
krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú 
štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak 
zhodnotené. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad 
a na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. Poslanci jednohlasne schválili toto VZN č. 6/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Lehota. 
 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
VZN č. 6/2020 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)   
      

  ___________________ 
...................             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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16. Návrh na schválenie VZN č. 7/2020 – Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2019 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na 
území obce Veľká Lehota. 

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že dotácia obce v tomto VZN na dieťa je upravená 
z dôvodu poskytnutia dotácie z ÚPSVaR vo výške 5 366,74 € ako náhrada za výpadok príjmov z výnosu 
dane z príjmov FO. Dotáciu poskytol štát touto formou pre materskú školu ako náhradu 80% mzdových 
nákladov v MŠ počas prvej vlny pandémie spojenej s ochorením COVID-19. 
Keďže v pôvodnom VZN mala obec schválený rozpočet pre materskú školu, musela ho takto dodatkom 
upraviť, teda z obce bude poslané o výšku dotácie menej finančných prostriedkov. Poslanec p. Peter 
Víglaský sa informoval, či by sa mohol ponechať škôlke aj rozpočet, aj dotácia. Ing. Mániková uviedla, že 
áno, je to možné, avšak je potrebné si uvedomiť, že obec v tomto roku dostala o cca 10% nižší príjem zo 
štátu ako bolo plánované a taktiež mala výdavky, ktoré nie sú isté, že jej budú do konca roka preplatené. 
Taktiež výdavky na budúci rok sa veľmi ťažko pokrývali v plnej požadovanej výške. Poslanci v počte 6 
schválili VZN č. 7/2020 a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 

 

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
VZN č. 7/2020 – Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík) 
„zdržal sa“ -  Peter Víglaský        ___________________ 

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

 
17. Návrh na schválenie VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota. 
Účtovníčka obce uviedla, že škola predložila návrh rozpočtu na rok 2021. Podľa počtu detí a žiakov sa 
prepočítalo, koľko dostane obec v podielových daniach na školské zariadenia, teda na materskú školu, 
školský klub detí a na výdajnú školskú jedáleň. Odpočítali sa vlastné príjmy školy, to sú tie poplatky, ktoré 
vyberú od rodičov a na réžiu. Škola mala v návrhu rozpočtu výmenu stolov a stoličiek v školskej jedálni, 
nevieme však aká bude finančná situácia, tak sa to môže riešiť v druhej polovici budúceho roka a môžu sa 
vymieňať aj postupne. Prípadne ak by sa našiel nejaký projekt alebo grant, môže sa skúsiť spracovať 
žiadosť a požiadať o finančný príspevok. Schválený rozpočet pre školské zariadenia na rok 2021 má škola 
vo výške 68 192,00 €, ktoré by im obec ako dotáciu vyplácala v sume 5 683,- € mesačne. Poslanci toto 
VZN č. 8/2020 jednohlasne schválili. 
 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka 
školských zariadení so sídlom 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)   
           ___________________ 

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

18. Návrh na schválenie VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 
5/2016 a jeho dodatkom č. 1 – 3 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 
podmienky úhrady vo výdajnej škoskej jedálni. 

Účtovníčka obce upresnila, že terajšia zmena sa zrealizovala zatiaľ len dodatkom, lebo budúci rok sa bude 
musieť toto VZN úplne prerobiť, pretože je avizované, že vláda chce nechať tzv. obedy zadarmo len do 
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konca školského roka, a potom ich zrušiť. Dodatkom sa mení len príloha č. 4 z dôvodu požiadavky učiteľov, 
aby mohli mať aj ďalšieho dodávateľa stravy, v čom sa im aj vyhovelo. Obec ako zamestnávateľ bude 
učiteľom preplácať 50% z výdavkov na stravu. Teda od 01.01.2021 môžu mať aj stravu z Dominik n.o., 
kde si učitelia budú doplácať o 0,50 € viac za obed. Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 9/2020 
s Dodatkom č. 4. 

  
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2016 a jeho dodatkom č. 1 – 3  

• o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 
• výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 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)   
    

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

 
19. Odborné stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023.  

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce mali všetci poslanci doručené spolu s pozvánkou na zasadnutie. Pani 
kontrolórka uviedla, že rozpočet obce na roku 2021 až 2023 obsahuje všetky náležitosti. Vo viacročnom 
rozpočte sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na tri rozpočtové roky. Rozpočet je 
zhodný s kalendárnym rokom. Záväzným rozpočtom po jeho schválení je rozpočet obce na rok 2021, 
príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2022 a 2023, sú orientačné, 
budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Upozornila na skutočnosť, že obec bude doplácať na 
nakladanie s odpadom a činnosť stavebného úradu. Hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom 
rozpočet obce na roky 2021 – 2023 schváliť. 
 

20. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2021-2023.  
Poslanci mali k dispozícii návrh na schválenie rozpočtu obce spolu s materiálmi na zasadnutie OZ. Pán 
starosta uviedol, že v budúcom roku by chcel určite dokončiť bývalú telocvičňu na obecnú halu, na ktorú 
sú naplánované výdavky v hodnote 85 000,- €. Ďalej by chcel pokračovať v úprave miestnych komunikácií 
v obci a požiadať VÚC o dotáciu na bežnú údržbu ciest. Obec si už dala urobiť cenovú ponuku na úpravu 
jednej miestnej komunikácie v obci, sú spracované projekty a naplánované výdavky v rozpočte na 
rekonštrukciu ciest sú v sume 50 000,- €. Ďalej sú naplánované výdavky na úpravu kotolne v škole alebo 
prípadne zrealizovať prípojku vody v škole v sume 2000,- €. Naplánovaná je aj dotácia na ambulanciu 
všeobecného lekára MUDr. Drinku v rovnakej výške ako každý rok 1 392,- €, TJ Partizán požiadal o 
dotáciu 5000,- €. Dotácia na rozvoz stravy z Dominik n.o. pre seniorov v našej obci je narozpočtovaná vo 
výške 1500,- € a pre ŠK Karate Nová Baňa v hodnote 500,- €. Sú naplánované peniaze aj na kultúrne 
podujatia, ale uvidí sa, ktoré sa budú dať zorganizovať a ako to dovolí súčasná pandemická situácia. Obec 
chce určite podporiť detský futbalový turnaj, ktorý mal veľký úspech v lete tohto roku. Na projektovú 
dokumentáciu pre čističku odpadových vôd je naplánovaná sume 25 000,- €. Chceme dať vypracovať 
projektovú dokumentáciu na ČOV, do ktorej by sa dalo voziť aj fekálnym autom. Určite sa bude ďalej 
pokračovať s vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami a dala by sa spraviť vizualizácia 
chodníka v hodnote 2000,- €. Poslanec p. F. Čík sa spýtal, či sa začne s prestavbou bývalého zdravotného 
strediska na bytový dom, na čo mu pán starosta odpovedal, že keď začne Stredoslovenská distribučná 
s prípravnými prácami na budovanie trafostanice, tak obec začne s verejným obstarávaním. Na traktor by 
chcela obec ešte dokúpiť prídavné zariadenia v naplánovanej výške 18 000,- €. Jednalo by sa o mulčovač s 
ramenom, ktorý by určite urýchlil prácu pri úprave, kosení a čistení obce. Sú naplánované výdavky na 
územný plán obce, pre ktorý bude nutné zvolať ešte v januári 2021 mimoriadne OZ, na ktorom dostanú 
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poslanci všetky pripomienky, ktoré poslali ľudia a inštitúcie. Poslanci by sa mali dohodnúť na podmienkach 
a do troch rokov by mali schváliť ÚP obce. Výdavky 3500,- € sú naplánované na štúdiu alebo projektovú 
dokumentáciu na prístrešok za kultúrnym domom, ktorý by sa využíval napríklad na fašiangy s vonkajším 
grilom. Na tento projekt s názvom ako posedenie pri blízkej cyklotrase by obec požiadala žiadosť  o dotáciu 
VÚC. Kapitálové výdavky spolu sú naplánované v hodnote 245 500,- €. Poslanec p. P. Víglaský sa opýtal 
koľko výdavkov tvorili výdavky na COVID-19. Pani účtovníčka obce mu odpovedala, že od marca do 
augusta vrátili obci 2691,01 €, obec mala výdavky ešte na obe kolá testovania cez 2000,- €, ktoré tiež 
požiadala o vrátenie. Výdavky sa použili na nákup ochranných a dezinfekčných potrieb pre obec. Nakúpili 
sa aj germicídne lampy, ktoré sa môžu požičať a použiť aj v škole. Poslanec p. F. Čík pripomenul, že by sa 
mohlo začať aspoň s prestavbou bývalého zdravotného strediska, napríklad aspoň so strechou. Na čo mu  
starosta odpovedal, že verejné obstarávanie na prestavbu sa musí zrealizovať ako celok, nie po častiach. 
Pán starosta by chcel hlavne dokončiť obecnú halu, na ktorej treba dokončiť elektriku, vodu a opláštiť, aby 
to nebolo ako stavenisko. Poslanec p. P. Víglaský navrhol, že zo zadných miestností by sa mohli spraviť 
šatne, ktoré by využívali hlavne návštevníci multifunkčného ihriska, aby nemuseli chodiť na sociálne 
zariadenia do budovy školy a uvažovať do budúcnosti nad prekrytím multifunkčného ihriska. Poslanci vzali 
na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému rozpočtu obce na roky 2021-
2023, viacročný rozpočet obce na roky 2022 -2023 a schválili rozpočet Obce Veľká Lehota na rok 2021 
podľa predloženého návrhu. 

 U z n e s e n i e   č. 76/2020 
Obecné zastupiteľstvo  

A) B e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023 
2. Viacročný rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2022-2023 podľa predloženého návrhu 
B) S c h v a ľ u j e  
Rozpočet Obce Veľká Lehota na rok 2021 podľa predloženého návrhu 

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

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

21. Návrh na schválenie servisnej zmluvy na kamerový systém. 
Účtovníčka obce uviedla, že je potrebný komplexný servis nainštalovaných kamerových systémov 
spravovaných obcou a vykonávanie ich pravidelných kontrol a údržby podľa potreby. Nakoľko nové 
kamery nám všetky inštaloval p. Pavel Garaj a zabezpečuje nám aj servis a kontrolu, aby sme mali tieto 
úkony zastrešené aj zmluvne, predkladá sa návrh na servisnú zmluvu so symbolickou cenou 50,- €/rok. P. 
Garaj vždy pomôže s technickými problémami nielen pri kamerách, za servis v rozsahu, v ktorom nám 
pomáha, by obec inde platila viac. Poslanci servisnú zmluvu na kamerový systém jednohlasne schválili. 

U z n e s e n i e   č.77/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Servisnú zmluvu č. 01/2020 na kamerový systém s firmou GARTECH – Pavel Garaj 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)   

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

22. Návrh na schválenie Zámennej zmluvy–pozemky C-KN 824/89,824/4,730/1 pod MK v časti Inovec  
Pán starosta informoval poslancov, že na predošlom zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa schvaľoval 
zámer zámennej zmluvy vymeniť pozemky v časti obce Inovec s p. Dubajom. Zámer bol zverejnený na 
dobu min. 15 dní a už sa môže schváliť samotná zámenná zmluva pozemkov pod miestnou komunikáciu 
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v časti obce Inovec. Poslanci o počte 6, keďže o 19:12 hod. odišiel z pracovných dôvodov poslanec V. 
Zduch, schválili túto zámennú zmluvu väčšinovými hlasmi. 

   U z n e s e n i e   č. 78/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
uzavretie zámennej zmluvy, na základe ktorej: 

� Obec Veľká Lehota, nadobudne v celosti (1/1) do vlastníctva nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, 
parc. č. CKN 824/89 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. 10935479-212/20, vyhotovený dňa 19.09.2020, úradne 
overený dňa 22.09.2020, číslo: G1-393/2020); 

� 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). 

Prevod nehnuteľností bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s tým, že obecné zastupiteľstvo 
rozhodlo 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. 
 
Hlasovanie: prítomní 6, z toho „za“ – 5 (Rozália Garajová, Marta Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter 
Víglaský, František Čík) 
„zdržala sa“ -  Ing. Antónia Garajová 
           ___________________ 

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

23. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec 
Veľká Lehota za rok 2020 prácu naviac – nad rámec zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Pán starosta navrhol odmeny pre poslancov vo výške 130,- € v hrubom. Niektorí poslanci prispeli svojou 
pomocou vo februári pri gajdošských fašiangoch. V priebehu roka sa zvolávalo niekoľko mimoriadnych 
zasadnutí krízového štábu z dôvodu pandémie COVID-19. Poslanec F. Čík navrhol zvýšenie odmeny pre 
poslanca P. Víglaského, lebo sa venuje trénovaniu mužstva TJ Partizán. Poslanec P. Víglaský doplnil, že si 
urobil kurz trénerstva a skoro väčšinu voľného času venuje trénovaniu mužstva. Poznamenal, že to nerobí 
ako koníček, ale chce aby ľudia radi chodili na ihrisko a radi si pozreli dobrý futbal. V prípade, keby bol 
ohodnotený viac ako ostatní poslanci, by si peniaze nenechal pre seba, ale by ich venoval pre ZŠ s MŠ 
Veľká Lehota alebo pre TJ Partizán. Poslanci nakoniec súhlasili s návrhom pána starostu, že poslanec P. 
Víglaský dostane odmenu 230,-€ v hrubom a ostatní poslanci dostanú 130,-€ v hrubom. 
 

U z n e s e n i e   č. 79/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec Veľká Lehota za rok 2020 
prácu naviac – nad rámec zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: prítomní 6, z toho „za“ – 4 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Jaroslav Víglaský, 
František Čík)   
„zdržali sa“ – Peter Víglaský a Marta Šmondrková      

  ___________________ 
...................             Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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24. Rôzne:  - informácia o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu od 1.12.2020. 
Účtovníčka obce informovala poslancov, že počet zamestnancov zostal nezmenený a došlo iba 
k personálnej výmene niektorých zamestnancov. K 1.11.2020 nastúpil nový zamestnanec P. Víglaský. 
Pôvodne sa organizačná štruktúra mala meniť, ale nakoniec zo zdravotných dôvodov k 30.11.2020 ukončil 
pracovný pomer zamestnanec p. J. Hajdu z dôvodu odchodu do čiastočného dôchodku. 
 

25. Diskusia. 
Poslankyňa p. M. Šmondrková pripomenula, že pri prechádzke v časti obce Garajovci videla, že sú upchaté 
niektoré jarky popri ceste. Pán starosta povedal, že pracovníci obce chodia pravidelne čistiť jarky v 
celej obci, boli silné dažde a vietor, čo ich stále upcháva. Prisľúbil, že dá ešte pred zimou vyčistiť jarky v 
obci.  
Pán starosta informoval, že teraz v decembri sa žiaci druhého stupňa nebudú vracať do školy, lebo by sa 
museli dať otestovať všetci žiaci a rodičia týchto žiakov. Záujem bol iba 33% zo strany rodičov. V prípade 
návratu do školy v januári a nutnosti testovania by toto testovanie prebiehalo v priestoroch obecného úradu.  
 
Ohľadom územného plánu bude mimoriadne stretnutie v januári, zosumarizujú sa všetky pripomienky od 
občanov aj inštitúcií a poslancom budú všetky predložené. Poslanci rozhodnú o ich opodstatnenosti a na 
základe tohto stretnutia sa urobí potom verejné prerokovanie územného plánu obce s účasťou verejnosti. 
 

26. Návrh na uznesenie a záver. 
Po skončení diskusie starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 62-79/2020, poďakoval 

prítomným za účasť, za spoluprácu počas celého roka 2020, poprial všetkým pevné zdravie a požehnané 
vianočné sviatky a zasadnutie ukončil o 19:30 hod.  

Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Ing. Mária Benčová 
 
Overovatelia: 
 
František Čík       ........................           
 
 
Vladimír Zduch         ......................... 

 
 
 

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

 


