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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.02.2021 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Rozália Garajová a Ing. Antónia Garajová 
Zapisovateľka: Ing. Mária Benčová 
Zasadnutia sa zúčastnili zamestnankyňa obce Ing. Katarína Mániková a hlavná kontrolórka obce Mária 
Šalková. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a zákazu vychádzania bolo zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva neverejné. Zo zasadnutia sa robí audio záznam, ktorý bude spolu so zápisnicou zverejnený na 
webovej stránke obce. 
 
Program zasadnutia: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 10.12.2020. 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2020. 
4. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2020. 
5. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
6. Správa z kontroly pokladničných operácií ZŠ s MŠ. 
7. Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2020. 
8. Návrh na doplnenie člena pre Komisiu výstavby a Komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a komisiu verejného poriadku. 
9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce. 
10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy pozemkov pod chodník. 
11. Návrh na schválenie zámeru výmeny pozemkov v katastrálnom území Veľká Lehota 
12. Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby 
13. Rôzne 

- informácia o nákladoch na nakladanie s odpadmi v roku 2020 
- informácia o nákladoch na testovanie COVID-19 

14. Diskusia. 
15. Návrh na uznesenie a záver. 

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

Zasadnutie otvoril starosta obce o 18:00 hod. a privítal prítomných. Oboznámil ich o aktuálnej 
pandemickej situácii a zákazu vychádzania, pre ktoré bude zasadnutie Obecného zastupiteľstva neverejné. 
Informovanie verejnosti bude zabezpečené vyhotovením audio záznamu zo zasadnutia, ktoré bude 
zverejnené na webovej stránke obce. Za zapisovateľku určil Ing. Máriu Benčovú a za overovateľov 
zápisnice p. Rozáliu Garajovú a p. Ing. Antóniu Garajovú. Starosta obce dal hlasovať za navrhnutý program 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 
U z n e s e n i e  č. 1/2021                                                

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

  

  ___________________ 

...................         Jozef Mihál 
                                starosta obce 
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2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 10.12.2020 

 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 10.12.2020 
 
U z n e s e n i e  č. 62/2020 – splnené – neschválený program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
U z n e s e n i e  č. 63/2020 – splnené – schválený doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
U z n e s e n i e  č. 64/2020 – splnené – vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 30.09.2020 
U z n e s e n i e  č. 65/2020 – splnené –  vzatý na vedomie vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota za rok 2019 
U z n e s e n i e  č. 66/2020 – splnené  - schválená zmluva o uložení veci – kamerový systém na fare vo 
Veľkej Lehote č. 2 
U z n e s e n i e  č. 67/2020 – splnené –  schválený Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb k projektu 
WIFI pre Teba s firmou PROGRANT, s.r.o. 
U z n e s e n i e  č. 68/2020 – splnené –  schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
U z n e s e n i e  č. 69/2020 – splnené – vzatá na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ o vybudovanie oplotenia areálu 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
U z n e s e n i e  č. 70/2020 – splnené –  vzatá na vedomie Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly 
došlých faktúr za rok 2019 na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote a Správu hlavnej kontrolórky obce 
z kontroly inventarizácie v ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote 
U z n e s e n i e  č. 71/2020 – splnené –  schválený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 
Veľká Lehota na I. polrok 2021 
U z n e s e n i e  č. 72/2020 – splnené –  schválený Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021 
U z n e s e n i e  č. 73/2020 – splnené – schválený odpis pohľadávok z účtovníctva Obce Veľká Lehota vo 
výške 14 € a odpis pohľadávok z účtovníctva ZŠ s MŠ Veľká Lehota vo výške 128,46 € k 31.12.2020 
U z n e s e n i e  č. 74/2020 – splnené – schválená zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu s firmou EKOTRANZ s.r.o., Rudno nad Hronom 
U z n e s e n i e  č. 75/2020 – splnené – schválená zmena preloženého 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 de), t.j. 20,-€ na osobu za rok. 
U z n e s e n i e  č. 76/2020 – splnené – vzaté na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023 a viacročný rozpočet Obce Veľká Lehota na rok 2021 podľa 
predloženého návrhu 
- schválený rozpočet obce Veľká Lehota na rok 2021 podľa predloženého návrhu 

U z n e s e n i e  č. 77/2020 – splnené – schválená servisná zmluva č. 01/2020 na kamerový systém s firmou 
GARTECH – Pavel Garaj Veľká Lehota. 
U z n e s e n i e  č. 78/2020 – splnené – schválená zámenná zmluva o prevode nehnuteľnosti – pozemkov 
pod miestnou komunikáciou v časti obce Inovec 
U z n e s e n i e  č. 79/2020 – splnené – schválené odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí 
vykonali pre Obec Veľká Lehota za rok 2020 prácu naviac – nad rámec zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2020 
Správu o čerpaní ZŠ s MŠ dostali poslanci k nahliadnutiu vopred s materiálmi a pozvánkou na Obecné 

zastupiteľstvo. O čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2020 informovala poslancov účtovníčka obce Ing. 
Mániková. Doplnila, že so správou o čerpaní rozpočtu bola spracovaná aj Inventarizačná správa o majetku 
a záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov obce k 31.12.2020 a keďže informácie v oboch správach sa často 
opakujú, zhrnie to v jednom bode. Uviedla, že podrobné čerpanie rozpočtu bude zverejnené na webovej 
stránke obce. 

Okrem bežných výdavkov ako sú mzdy, odvody, energie, bežný materiál, členské a školenia sa 
v minulom roku uhrádzali nasledovné výdavky: zatepľoval strop na bývalom obecnom úrade, pravidelne 
sa aktualizuje web stránka a platí sa doména, zakúpila sa tlačiareň, namontovalo sa inteligentné úložisko 
dát, teda prepojili sa dáta z počítačov na obecnom úrade a zabezpečila sa záloha údajov. Internetová sieť sa 
potiahla na poschodie do malej kancelárie, aby sa údaje mohli spracovávať z bezpečného internetového 
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zabezpečenia. Údržba internetovej siete sa robila aj v súvislosti s výmenou zamestnancov. Časť výdavkov 
na tlačiareň a počítačové služby bola pokrytá z dotácie na sčítanie domov a bytov, ktoré minulý rok 
prebiehalo. Doplatili sa výdavky na mapový portál Cleerio, na ktorý by nám už mali poslať link na 
zverejnenie na internetovej stránke obce a sprístupnenie pre verejnosť. Opravoval sa kotol v kotolni 
Spoločensko-kultúrneho centra a dala sa opraviť kopírka na Obecnom úrade. Obec zakúpila knihu 
Žarnovica, Nová Baňa a okolie z neba, ktorú rozdávala ako darček aj jubilantom. Poplatky za vedenie účtu 
a POS terminál boli 1019,30 € a provízia na POS terminál bola 53,-€. Matrika na Obecnom úrade sa 
financovala zo štátnej dotácie. V minulom roku sa uskutočnili Voľby do Národnej rady SR a prebehlo 
Sčítanie domov a bytov. Tento rok prebieha Sčítanie obyvateľov. Obec mala náklady s testovaním na 
Covid-19 v celkovej sume 5977,20 €, z toho 4771,30 € nákladov preplatil obci štát. V konečnom dôsledku 
obec znášala náklady na boj s koronavírusom v r. 2020 v hodnote 1205,90 €. Zrealizovala sa tiež úprava 
odvodňovacieho rigolu pri MK u Vaškov v hodnote 7998,- €, zimná údržba ciest od externého dodávateľa 
bola vo výške 856,- €, pretože sa  odhŕňalo aj obecným traktorom. Výdavky na materiál na opravy ciest 
a frézing boli 2141,30 €. Pokračuje sa s majetkovým vyporiadavaním pozemkov pod cestami a pri potoku 
pod chodník, za právne služby v r. 2020 obec platila 1955,20 €. Výdavky na kukanádoby, kontajnery na 
komunálny odpad a materiál na výrobu krytov na kuchynský odpad vyšli obec na 1757,09 €. Nádoby na 
zber kuchynského odpadu vyrobili zamestnanci obce. Poplatok za odvoz, zneškodnenie odpadu a uloženie 
odpadu bol vo výške 26 704,78 €. Nakladanie s triedeným odpadom, ako drvenie konárov, odvoz farieb, 
odvoz dreveného odpadu, vyšlo obec na 2607,89 €. Dvakrát sa dal vyviezť odpad z dreva, 10 ton dreva 
neskončilo vďaka tomu vo veľkokapacitných kontajneroch, za 1 odvoz platí obec 60,- €. Zakupovali sa 
reťaze na obecný traktor v hodnote 1728,- €, vyplácalo sa odchodné dvom zamestnancom, ktorí odchádzali 
do dôchodku, v sume 2655,- €. Zabezpečovala sa počas roka oprava verejného osvetlenia - 2693,09,- €. 
Výdavky na činnosť stavebného úradu boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu 1595,67 €, 
z prostriedkov obce vo výške 1762,67 €, po započítaní príjmov za stavebné poplatky obec na činnosť 
stavebného úradu doplácala 540,- €. Obec vyplatila dotáciu MUDr. Drinkovi 1392,- €, Telovýchovnej 
jednote Partizán 5100,- €, obec platí  trénera pre žiakov a elektrinu v šatniach. Oprava amfiteátra stála 
1373,04 €, z kultúrnych podujatí sa stihli v minulom roku uskutočniť len  Gajdošské fašiangy. Občanom 
obce – jubilantom  sa v minulom roku darčeky roznášali po domoch z dôvodu pandemickej situácie, takisto 
aj Mikulášske balíčky. Obec vydala knihu Veľká Lehota v spomienkach, autorom ktorej je pán Dominik 
Garaj. Na túto knihu získala obec dotáciu 8500,- € z Ministerstva kultúry. Tlač, grafiku a jazykovú 
korektúru spolufinancovala obec sumou 690,- € a z vlastných zdrojov vyplácala odmenu autorovi 4000,- €, 
ktorú obci pokryjú príjmy z predaja knihy. Vďaka dotácii sa kniha môže predávať po 6,- € za kus, do tlače 
bolo daných 1000 kusov. Ďalej sa v r. 2020 hradila oprava a obnova sochy sv. Jána Nepomuckého v parku 
pri kostole vo výške 2938,72 €. V tomto roku sa plánuje opraviť a obnoviť aj vojnový pomník, na čo obec 
získala dotáciu. Aktualizácia virtuálneho cintorína vyšla obec na 800,- €, dekontaminácia chladiarenského 
zariadenia v Dome smútku stála 790,- €. Vyplácali sa príspevky jednotlivcom - občanom za sťažené životné 
podmienky v časti Inovec a Čigág v hodnote 358,80 € a príspevok pri narodení dieťaťa sa v minulom roku 
vyplatil v sume 600,- €. Vyvložkovanie komína v ZŠ s MŠ stálo obec 1601,- €. Bola vyplatená dotácia pre 
Dominik n.o. na rozvoz stravy po obci v hodnote 1500,- € do  DDS Nádej doplatila nášmu občanovi obec 
1605,57 € z dôvodu umiestnenia  v tomto zariadení.  

V kapitálových výdavkoch mala obec výdavky 5265,40 € na kamerový systém na rôznych miestach 
v obci, ako napríklad na amfiteátri, v parku, na obecnom úrade, v ZŠ na obecnú halu.  Dala sa urobiť 
klimatizácia do kancelárií v hodnote 3190,74 €. Doplnková výbava obecného traktora stála 2340,- €, na 
výkup pozemkov pod chodník, pri cintoríne, v Inovci a u Hudcov sa vyplácalo 3187,16,- €. Dorábal sa 
projekt na cesty v hodnote 334,- €, zrekonštruovali sa cesty vo výške 42 767,83 €. Na Územný plán dostala 
obec 15 040,- €  dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, obec doplácala zatiaľ 7765,15 €.  Úprava 
projektu na bytový dom stála 600,- €. Dala sa urobiť zámková dlažba na cintoríne a bránka na cintoríne v 
celkovej  hodnote 6671,38 €. Na základe zlého technického stavu obec dala zrekonštruovať kotolňu v ZŠ 
s MŠ v celkovej výške 20 644,- €.  

Obec z rezervného fondu neminula ani jeden cent a zároveň zostal obci aj nevyčerpaný finančný dar od 
pána Bindera v sume 10 000,- €. Tento dar bude použitý v r. 2021 na spracovanie projektovej dokumentácie 
na čističku odpadových vôd.  

Bežné príjmy boli spolu obec a ZŠ s MŠ spolu 772 051,41 €, kapitálové príjmy boli 11,91 €, príjmové 
finančné operácie 2565,15 €, príjmy spolu boli v r. 2020 vo výške 774 628,47 €. Bežné výdavky obce a ZŠ 
s MŠ boli 610 179,73 €, kapitálové výdavky 108 110,06 €, výdavkové finančné operácie 6,- €, výdavky 
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spolu v r. 2020 boli vo výške 718 295,79 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 56 332,68 €. Po 
vylúčení: daru v sume 10 000,- €, zostatku školskej jedálne za stravné od stravníkov 407,82 €, 
nevyčerpaných vzdelávacích poukazov v ZŠ  362,- €,  projektu ZŠ 700,- €, nevyčerpaných prenesených 
kompetencií pre ZŠ 8977,- € a nevyčerpanej dotácii na obedy 4813,20 € pôjde do rezervného fondu suma 
31 072,66 €. V súčasnosti je na rezervnom fonde suma 314 651,06 € a po pripočítaní sumy 31 072,66 € 
bude mať obec v rezervnom fonde 345 723,72 €.  

Základná škola si dala vymaľovať chodbu, priestor sa opticky zväčšil a pre deti zakúpili sedacie vaky 
pre oddychové zóny na chodbe. Do šatní zakúpia skrinky s kľúčmi pre každého žiaka. Škola chce ešte 
upraviť vchod do šatní a zábradlie na schodoch pri vchode do šatní.  

Majetok obce (budovy, stavby, stroje, zariadenia, pozemky, software atď.) je v hodnote 2 496 509,81 
€, zostatková cena po odpisoch je 1 399 744,55 €. Nedokončené investície sa evidujú nezaradené pozemky 
v hodnote 9132,07 € (park u Vaškov, odbočka do Garajov, cesta na Pirťoch, cesta u Garajov, u Hudcov 
a v Inovci), nedokončená telocvičňa 220 516,62 €, projekt na hasičskú zbrojnicu 637,60 €, projekt na 
prestavbu bytového domu z bývalého zdravotného strediska v hodnote 8660,91 €, projekt na 
kompostovisko v hodnote 150,- €, projekty na rekonštrukcie ciest v hodnote 1538,60 €, návrh územného 
plánu v sume 23 770,30€ a polohopis a výškopis na zastrešenie amfiteátra v hodnote 216,- €. Na sklade 
k 31.12.2020 mala obec kukanádoby v hodnote 433,80 €, rukavice v hodnote 23,- €, CD gajdošskej skupiny 
113,- €, tričká s logom obce 132,- €, nafta vo výške 220,- €, igelitové tašky vo výške 7,87 €, obaly na víno 
70,- €, knihy v hodnote 4173,74 €, benzín do auta 51,82 €, pelety v hodnote 1978,52,- €. Na bankových 
účtoch je 371 208,31 €, z toho rezervný fond k 31.12.2020 bol 314 651,06 €, dotačný účet 27,46 €, na 
bežnom účte bolo vrátane sociálneho fondu 55 224,86 €, na depozitnom účte boli uložené peniaze na 
matriku a školské projekty vo výške 1384,05 €. V pokladni bol k 31.12.2020 stav 392,56 €, stravné lístky 
boli v hodnote 516,- € a známky v hodnote 78,65 €. Nedoplatky na komunálnom odpade boli k 31.12.2020 
v hodnote 3637,23 €, za daň z nehnuteľností 754,80 € a daň za psa 73,50 €. Pohľadávky voči odberateľom 
celkovo boli vo výške 2041,65, čo predstavovali neuhradené faktúry k 31.12.2020 a v januári boli 
zaplatené. Záväzky spolu boli vo výške 14 074,26 € a rezervy sa vytvárali vo výške 1170,- €. Nevyčerpané 
dotácie boli vo výške 14 852,20 € a nevyčerpaný dar vo výške 10 000,- Eur. 

Pani poslankyňa M. Šmondrková podotkla, že sú vysoké nedoplatky pri komunálnom odpade. Obec 
bude posielať upomienky týmto dlžníkom a ak to nezaberie, tak obec prejde k vymáhaniu týchto 
nedoplatkov formou exekúcie na vodičský preukaz, čo už v r. 2020 aj zrealizovala.   

Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie.    
U z n e s e n i e   č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

B e r i e    n a     v e d o m i e 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2020 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2020 

 

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

  ___________________ 

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

 
4. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2020 

O inventarizácii boli informovaní prítomní v bode č. 3 Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ, keďže 
sa niektoré informácie prelínajú. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie. 
 

U z n e s e n i e   č. 3/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  

B e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2021 
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Hlasovanie: prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta Šmondrková, 
Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)                     
 

  ___________________ 

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

 

5. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce a školy. Zmeny 

rozpočtu ZŠ s MŠ dostali poslanci vopred. Účtovníčka ZŠ s MŠ p. Garajová predložila poslancom zmeny 
rozpočtu k 31.12.2020, ktoré sú skôr informatívne, aby boli oboznámení so zmenami v rozpočte školy, 
ktoré im povolili zrealizovať na poslednom zasadnutí OZ. V zmenách rozpočtu ZŠ s MŠ k 25.02.2021 sú 
zahrnuté dotácie pre ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie v sume 4405,- €, dotácia 500,- na špecifiká 
súvisiace s Covidom. Dotácia zo štátneho rozpočtu pre ZŠ na asistenta učiteľa. Na vzdelávacie poukazy 
19,- €, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume 600,- €. Príjem ZŠ s MŠ zo zberu železa 
je 180,55 €. Na prenesené kompetencie ZŠ zostalo z minulého roka 8977,- €, zostatok na vzdelávacie 
poukazy činí 362,- € a na projekt ZŠ Čítame radi im zostalo z minulého roka 700,- €. O 67,-€  im znížili 
rozpočet na predškolákov v materskej škole a 407,82 € je zostatok na bankovom účte za stravné z minulého 
roka. Preplatok elektrickej energie má ZŠ s MŠ 472,60 €. Poslanec p. Peter Víglaský sa opýtal na 
nevyčerpané školské peniaze, na čo ich môžu použiť. Starosta obce mu odpovedal, že škola tieto peniaze 
mohla použiť na prevádzkové náklady a vyčerpať ich musí do 31.3.2021. Predpokladá však, že tieto peniaze 
majú možno už aj minuté, nakoľko maľovali, opravovali šatne, kupovali skrinky, ešte by sa mala prerobiť 
elektrina a chceli by opraviť aj schody do šatní. Poslanci sa so starostom zhodli, že určite je vhodné dať 
tam zábradlie, avšak starosta obce by na schodoch navrhol ponechať betón, nakoľko sa na ňom šmýka 
oveľa menej ako na ktorejkoľvek dlažbe. 

V rámci zmien rozpočtu obce je v príjmoch započítané 80,- € za pohrebné. Navýšenie výdavkov na 
civilnú ochranu by činilo 4000,- €. Pán starosta by chcel zakúpiť vitamíny D3 pre všetkých obyvateľov nad 
10 rokov. Zo správy a údržby pozemných komunikácií by sa vzalo 5313,- €, ktorá obec chcela použiť na 
spolufinancovanie údržby cesty v Inovci v prípade získania dotácie. Už teraz však vieme, že BBSK dotáciu 
obci na tento účel neposkytne. O 200,- € by chcela obec navýšiť príspevok na zariadenie pre seniorov DDS 
Nádej v Zlatých Moravciach, z toho dôvodu, aby p. Šmondrkovi, ktorý je umiestnený v tomto zariadení, 
ostávali finančné prostriedky aj na nevyhnutné lieky. O 1193,- € je návrh navýšiť položku pohrebné 
náklady, pohreb p. M. Číka hradila obec. Pri tejto príležitosti sa Ing. Mániková poďakovala p. starostovi aj 
poslancom, ktorí túto myšlienku podporili, za úhradu výdavkov za pohreb p. Číka, po ktorom ostali dve 
nezaopatrené deti.  

Pani poslankyňa R. Garajová podotkla, že vitamíny D3 sa dajú objednať zadarmo z internetu, platí sa 
len za poštovné. Obec si zistí podrobnosti a bude sa tým ďalej zaoberať. Poslankyňa Ing. A. Garajová 
doplnila, či by obec mohla pre ľudí v karanténe zaobstarať nákup a lieky a zabezpečiť rozvoz domov. 
Starosta obce odpovedal, že túto službu obec už poskytuje, niektorí obyvatelia ju už aj využili. V obecnom 
rozhlase sa znovu pripomenie, že obec takúto službu svojim občanom ponúka.  

Poslanci zmeny rozpočtu jednohlasne schválili.  
U z n e s e n i e   č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

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

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     16 888,00 SPOLU 
  292027 41 80 Pohrebné 
  312012 111 4405 Dotácia zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie 
  312012 111 500 Dotácia zo ŠR pre ZŠ - špecifiká 
  312012 111 1312 Dotácia zo ŠR pre ZŠ - asistent učiteľa 
  312012 111 19 Dotácia zo ŠR pre ZŠ - vzdelávacie poukazy 
  312012 111 600 Dotácia zo ŠR pre ZŠ - pre žiakov zo SZP 
  312012 111 -67 Dotácia zo ŠR na predškolákov v MŠ 
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  453 131K 8977 Prenesené kompetencie ZŠ - zostatok z r. 2020 
  453 131K 362 Vzdelávacie poukazy ZŠ - zostatok z r. 2020 
  453 131K 700 Projekt ZŠ Čítame radi - zostatok z r. 2020 
          
     
 
VÝDAVKY:      -80,- SPOLU 

02.2.0 - civilná 
ochrana     4 000,00   

    41 4000 
Náklady na COVID - vitamíny pre obyvateľov, 
dezinfekcia, ochranné obleky... 

          

04.5.1 - správa a údržba 
pozemných komunikácií    - 5 313,-   
    41  -5 313 Oprava, údržba pozemných komunikácií 
          
10.2.0 - staroba     200   
  642002 41 200 Príspevok na zariadenie pre seniorov 
          
10.3.0 - pozostalí     1193   
  637005 41 1193 Pohrebné náklady 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

      
Schválený 
rozpočet 

Úprava  
rozpočtu  

Upravený 
rozpočet 

    ŠKOLSTVO 329 539,00 17 747,47 347 286,47 

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA  - SPOLU 244 747,00 17 406,65 262 153,65 

09.1.2.1 111 Základná škola- prenesené kompetencie 93 169,00 1 762,00 94 931,00 

09.2.1.1 111 Základná škola -prenesené kompetencie 138 669,00 2 643,00 141 312,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - prenesené kompetencie- špecifiká   500,00 500,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - asistent učiteľa  5 440,00 1 312,00 6 752,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - asistent učiteľa 5 440,00   5 440,00 

09.1.2.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 812,00   812,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - vzdelávacie poukazy 1 217,00 19,00 1 236,00 

09.2.1.1 111 Základná škola - príspevok pre žiakov zo SZP   600,00 600,00 

09.2.1.1 41 Základná škola- originálne kompetencie   180,55 180,55 

09.1.2.1 131K Základná škola- presun z roku 2020   3 591,00 3 591,00 

09.2.1.1 131K Základná škola - presun z roku 2020    5 386,00 5 386,00 

09.2.1.1 131K Základná škola - presun z roku 2020  z dodbropisov   351,10 351,10 

09.2.1.1 131K Základná škola - presun z roku 2020 - VP   362,00 362,00 

09.2.1.1 131K Základná škola - projekt "Čítame radi"   700,00 700,00 

            

    MATERSKÁ ŠKOLA - SPOLU  43 632,00 -67,00 43 565,00 

09.1.1.1 41 Materská škola - originálne kompetencie 41 532,00   41 532,00 

09.1.1.1 72j Materská škola - vlastné príjmy 1 150,00   1 150,00 

09.1.1.1 111 Materská škola- príspevok na predškolskú výchovu 950,00 -67,00 883,00 

            

    ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - SPOLU 9 264,00   9 264,00 

09.5.0 41 Školský klub detí - originálne kompetencie 8 664,00   8 664,00 

09.5.0 72j Školský klub detí - vlastné príjmy 600,00   600,00 

            

    VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - SPOLU 31 896,00 407,82 32 303,82 

09.6.0.1 41 Výdajná školská jedáleň -originálne kompetencie 3 817,00   3 817,00 

09.6.0.1 72f Výdajná školská jedáleň - vlastné príjmy,stravné 1 525,00   1 525,00 

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

09.6.0.2 41 Výdajná školská jedáleň - originálne kompetencie 6 806,00   6 806,00 

09.6.0.2 72f Výdajná školská jedáleň - vlastné príjmy,stravné 125,00   125,00 

09.6.0.2 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 3 100,00   3 100,00 
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09.6.0.3 41 Výdajná školská jedáleň - originálne kompetencie 7 373,00   7 373,00 

09.6.0.3 72f Výdajná školská jedáleň - vlastné príjmy,stravné  2 250,00   2 250,00 

09.6.0.3 72F Výdajná školská jedáleň - finančné operácie - stravné   407,82 407,82 

09.6.0.3 111 Výdajná školská jedáleň - dotácia 5 900,00   5 900,00 

 

  
Funkč.    
klasifik Ekonom.klasifik. Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:   292012 41 121,50 € Preplatok elektrickej energie z roku 2020   
    292012 131K 351,10 € Preplatok elektrickej energie z roku 2020   
    453 72f 407,82 € Finančné operácie zostatok stravné 2020   
    223001 41 180,55 € Za separovaný zber - železo   
VÝDAVKY ZŠ 610     Tarifné platy 

primárne 09.1.2.1 611 111 1 185,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy   
vzdel.   620     Poistné  a príspevky do poisťovní   
  09.1.2.1 621 111 79,00 € Poistné a príspevky  do poisťovní - VŠZP   
  09.1.2.1 623 111 49,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP   
  09.1.2.1 625001 111 16,00 € Poistné  a príspevky do SP - nemocenské   
  09.1.2.1 625002 111 165,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné   
  09.1.2.1 625003 111 9,00 € Poistné a príspevky do SP -urazové   
  09.1.2.1 625004 111 35,00 € Poistné a príspevky do SP -invalidné   
  09.1.2.1 625005 111 11,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti   
  09.1.2.1 625007 111 56,00 € Poistné a príspevky do SP - do rezer. fondu   
    630     Tovary   služby   
  09.1.2.1 633002 111 500,00 € Tovary a služby- výpočtová technika- špecifiká   
  09.1.2.1 633001 131K 1 112,40 € Tovary a služby- interierové vybavenie   
  09.1.2.1 635006 131K 2 478,60 € Tovary a služby-  údržba budov, objektov a ich častí 

  09.1.2.1 633002 111 680,00 € Tovary a služby- výpočtová technika      

                 

ZŠ   610     Tarifné platy    

sekundárne 09.2.1.1 611 111 1 784,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy      

vzdel.   620     Poistné  a príspevky do poisťovní      

  09.2.1.1 621 111 110,00 € Poistné a príspevky  do poisťovní - VŠZP      

  09.2.1.1 623 111 68,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP      

  09.2.1.1 625001 111 25,00 € Poistné  a príspevky do SP - nemocenské      

  09.2.1.1 625002 111 250,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné      

  09.2.1.1 625003 111 14,00 € Poistné a príspevky do SP -urazové      

  09.2.1.1 625004 111 54,00 € Poistné a príspevky do SP -invalidné      

  09.2.1.1 625005 111 18,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti      

  09.2.1.1 625007 111 85,00 € Poistné a príspevky do SP - do rezer. fondu      

    630     Tovary   služby      

  09.2.1.1 633009 111 600,00 € Tovary   služby - učebné pomôcky SZP      

  09.2.1.1 633009 111 19,00 € Tovary a služby- učebné pomôcky VP      

  09.2.1.1 633002 41 180,55 € Tovary a služby- výpočtová technika      

  09.2.1.1. 633002 131K 362,00 € Tovary a služby- výpočtová technika  VP      

  09.2.1.1 633001 131K 1 399,00 € Tovary a služby- interierové vybavenie      

  09.2.1.1 635006 131K 3 987,00 € Tovary a služb - údržba budov, objektov a ich častí      

  09.2.1.1 632001 131K 351,10 € Tovary a služby- energie      

  09.2.1.1 633009 131K 700,00 € Tovary a služby- učebné pomôcky projekt      

  09.2.1.1 633006 111 600,00 € Tovary a služby- výpočtová technika      

  09.2.1.1 635006 111 424,00 € Tovary a služby- údržba budov, objektov a ich častí 
                 

MŠ   630     Tovary a služby      

predprimár. 09.1.1.1 633009 111 -67,00 € Tovary a služby- učebné pomôcky predškolská      

                 

VŠJ     630     Tovary a služby      

vedľaj. 09.6.0.2 635006 41 110,00 € Tovary a služby- údržba budov-žaluzie      

služby 09.6.0.2 637004 41 -110,00 € Tovary a služby- všeobecné služby      
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VŠJ     630     Tovary a služby      

vedľaj. 09.6.0.3 633011 72f 407,82 € Tovary a služby - potraviny       

služby 09.6.0.3 635006 41 110,00 € Tovary a služby- údržba budov žaluzie      

  09.6.0.3 637004 41 -110,00 € Tovary a služby- všeobecné služby      

 

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

 

  ___________________ 

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

 
6. Správa z kontroly pokladničných operácií ZŠ s MŠ. 
Kontrolórka obce na základe kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce vykonala kontrolu 

pokladničných operácií za rok 2019 v Základnej škole s materskou školou. Z celkového počtu 556 
pokladničných dokladov skontrolovala spolu 237 dokladov.  Pri kontrole pokladničných operácií  bolo 
zistené, že dohody o hmotnej zodpovednosti nie sú uzavreté so zamestnankyňami, ktoré uskutočňujú výber 
hotovosti alebo vklad hotovosti na účet v peňažnom ústave. Tento nedostatok na základe kontroly už 
odstránili. Poslanci vzali správu z kontroly pokladničných operácií ZŠ s MŠ na vedomie. 

 
7.  Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2020 
Kontrolórka obce je povinná do 60 dní po skončení kalendárneho roka  na základe § 18 pís. f) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložiť ročnú správu o výsledkoch 
kontrolnej činnosti. Kontroly, ktoré boli vykonané podľa tejto správy, sú uvedené v správe a poslanci ich 
mali vopred k nahliadnutiu. Kde zistila nedostatky, prišli na rad opatrenia, ktoré sú už splnené. V niektorých 
kontrolách neboli zistené nedostatky.  

  Poslanci vzali správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za  rok  2020 na vedomie. 
 

U z n e s e n i e   č. 5/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  

B e r i e    n a    v e d o m i e 
1. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly pokladničných operácií ZŠ s MŠ 
2. Ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

 
     

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

          ___________________ 

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

 
8. Návrh na doplnenie člena pre Komisiu výstavby a Komisiu ochrany verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a komisiu verejného poriadku. 
Poslanci dostali návrh vopred spolu s materiálmi na Obecné zastupiteľstvo. Zamestnankyňa obce Ing. 

Benčová doplnila, že sa jedná o návrh na doplnenie poslankyne p. Marty Šmondrkovej ako člena komisií 
namiesto bývalej poslankyne Marianny Garajovej, ktorá sa 5.4.2019 vzdala mandátu poslankyne obecného 
zastupiteľstva. Preto bolo potrebné doplniť toto miesto v komisii výstavby a komisii ochrany verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a komisii verejného poriadku. Poslanci jednohlasne 
súhlasili za doplnenie poslankyne p. Marty Šmondrkovej do týchto komisií. 
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U z n e s e n i e   č. 6/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje  
Doplnenie člena pre Komisiu výstavby a Komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov a komisiu verejného poriadku. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)              
                   

          ___________________ 

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

 
9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 
Starosta obce predložil poslancom, ktorí sú zároveň aj členovia komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov, svoje oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov za rok 2020. 
 

10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy pozemkov pod chodník. 
Pán starosta dodal, že sa jedná o kúpnu zmluvu na odkúpenie ďalšej časti pozemkov pod chodník, 

ktorej návrh už poslanci pred časom schvaľovali. Poslanci kúpnu zmluvu jednohlasne schválili. 
 

U z n e s e n i e   č. 7/2021 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
v súlade s §9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretie 
kúpnej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00 321 061, 
odkúpi nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota: 
 

a) z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 236/5 vyznačená ako trvalý trávny porast o 
výmere 49 m2,  
- spoluvlastnícky podiel 1/24 od Ireny Búryovej, rod. Jenisová,  bytom Veľká Lehota 67, 
- spoluvlastnícky podiel 1/6 od Juraja Víglaského, rod. Víglaský,  bytom Senec, Žitavská 2025/7, 
- spoluvlastnícky podiel 1/6 od Eleny Miháľovej, rod. Jenisová,  bytom Prešov, Rombauerova 5, 
- spoluvlastnícky podiel 1/24 od Petra Jenisa, rod. Jenis, bytom Machulince, Viničná 49, 
- spoluvlastnícky podiel 1/24 od RNDr. Jozefa Jenisa, rod. Jenis, bytom Banská Bystrica, 

Rudohorská 32, 
- spoluvlastnícky podiel 1/24 od Pavla Jenisa, rod. Jenis, bytom Banskcá Bystrica, Radvanská 

13, 
 za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 

b)  z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 234/6 vyznačená ako trvalý trávny porast o 
výmere 69 m2: 
- spoluvlastnícky podiel 1/9 od Lýdii Halajovej, rod. Šmondrková, bytom Banská Štiavnica, 

MUDr. Jána Straku 1536/13, 
- spoluvlastnícky podiel 1/3 od MUDr. Antónii Šválekovej, rod. Šmondrková,  bytom Martin, 

Hollého 3852/81, 
- spoluvlastnícky podiel 1/9 od Agnesy Víglaskej, rod. Šmondrková, bytom Veľká Lehota 35, 
- spoluvlastnícky podiel 1/9 od Ľuboša Šmondrka, rod. Šmondrk,  bytom Žarnovica, Fraňa Kráľa 

848/26, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 

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

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

11. Návrh na schválenie zámeru výmeny pozemkov v katastrálnom území Veľká Lehota 
Poslanci dostali návrh na schválenie zámeru výmeny pozemkov vopred k nahliadnutiu spolu 

s materiálmi na Obecné zastupiteľstvo. Pán starosta ich informoval a zároveň ukázal na mape, o ktoré 
pozemky sa jedná. Návrh na výmenu pozemkov podala obyvateľka obce p. Ing. Bc. I. Ďurčeková 
s manželom. Jedná sa o výmenu pozemku, ktorý obec chcela pôvodne odkúpiť od obyvateľky p. Ing. Bc. 
I. Ďurčekovej pod chodník za pozemok obce pri rodinnom dome č. 326. Majiteľka rodinného domu 
uskutočňuje rekonštrukciu oporného múru pri rodinnom dome č. 326 a rozsah rekonštrukčných prác si 
vyžaduje rozšírenie udržiavacích prác aj na susedný pozemok, ktorý je v súčasnosti majetkom Obce Veľká 
Lehota. Návrh výmeny by vyzeral takto: Obec Veľká Lehota, nadobudne spoluvlastnícke podiely 1/1 
z parc. CKN č. 236/11 vyznačenej ako trvalý trávny porast o výmere 28 m2, ktorá bola vytvorená 
geometrickým plánom z parc. CKN č. 236/8 vyznačenej ako trvalý trávny porast o výmere 63 m2. Ing. Bc. 
Iveta Ďurčeková s manželom J. Ďurčekom nadobudne podiel 1/2 z nehnuteľnosti parc. CKN č. 471/8 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 , ktorá vznikla geometrickým plánom z časti 
parciel CKN č. 307/12 a CKN č. 471/1. Za rozdiel 2 m2 vyplatí Obec Veľká Lehota p. Ďurčekovej 1,85 € 
za každý 1 m2. Náklady spojené so spracovaním geometrického plánu, zámennej zmluvy a návrhu na vklad 
a poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností znášajú žiadatelia. Za schválenie tejto zámeny 
pozemkov hlasovali šiesti poslanci a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 
 

U z n e s e n i e   č. 8/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Zámer zámeny pozemkov nasledovne: 
 

� Obec Veľká Lehota, nadobudne spoluvlastnícke podiely 1/2, 1/2, ktoré spolu predstavujú 1/1 z  
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 236/11 vyznačená ako trvalý trávny porast 
o výmere 28 m2 (predmetná parcela bola vytvorená z parc. č. CKN 236/8 vyznačená ako trvalý 
trávny porast o výmere 63 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-279/20, 
vyhotovený dňa 03.02.2021, úradne overený dňa 17.02.2021, číslo: G1-59/2021); 

 

� Ing. Bc. Iveta Ďurčeková, rod. Jenisová,  bytom Veľká Lehota 326, nadobudne podiel 1/2, Jaroslav 
Ďurček, rod. Ďurček,  bytom Veľká Lehota 326,nadobudne podiel 1/2 z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká 
Lehota, z parc. č. CKN 471/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2. 

 

� Medzi Obcou Veľká Lehota a Ing., Bc. Ivetou Ďurčekovou, rod. Jenisová,  bytom Veľká Lehota 
326, Jaroslavom Ďurčekom, rod. Ďurček, bytom Veľká Lehota 326, dôjde k finančnému vyrovnaniu 
z titulu zámeny nehnuteľností, na základe ktorej Obec Veľká Lehota vyplatí Ing., Bc. Ivete 
Ďurčekovej sumu 1,85 €, Jaroslavovi Ďurčekovi sumu 1,85 € (každý za 1 m2). 

 

Zámer 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 
nadobudnúť do vlastníctva pozemok parc. č. CKN 236/11, na ktorom má byť vybudovaný verejný chodník. 
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Náklady spojené so spracovaním geometrického plánu, zámennej zmluvy a návrhu na vklad 
a poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností znášajú žiadatelia. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)              
        „proti“ - 0 
     „zdržal sa“ – 1 (Peter Víglaský)     

                

          ___________________ 

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

 
12. Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby 
Pán starosta informoval poslancov, že doteraz obec platila pánovi M. Šmondrkovi príspevok v DSS 

Nádej v Zlatých Moravciach 134,- €. Teraz je tu návrh na zvýšenie o 20 €, keďže každý mesiac platí za 
lieky 20 – 25,- €. Poplatok by teda bol po novom 154,- € za mesiac, aby mu z dôchodku ostávalo na lieky. 
Z DSS Nádej informovali pána starostu, že pánovi M. Šmondrkovi sa darí veľmi dobre. Poslanci 
jednohlasne schválili dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby. 

U z n e s e n i e   č. 9/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb 
n.o., Zlaté Moravce. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní 7, z toho „za“ – 7 (Ing. Antónia Garajová, Rozália Garajová, Marta 
Šmondrková, Jaroslav Víglaský, Peter Víglaský, Vladimír Zduch, František Čík)              
                   

          ___________________ 

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

 
13. Rôzne 

- Informácia o nákladoch na nakladanie s odpadmi v roku 2019 
Pán starosta informoval poslancov, že percento vytriedenia odpadu je 34,02 %, čo vlastne znamená, že 
zákonný poplatok za komunálny odpad a objemný odpad bude aj v roku 2021 v hodnote 22,-€ za tonu. Je 
to aj vďaka tomu, že obec odviezla skoro 4 tony šrotu a 10 ton dreva, dalo sa štiepkovať  45 ton konárov 
a drevného odpadu. Účtovníčka obce Ing. Mániková doplnila, že keď sa porovnali náklady a výnosy tak to 
vyšlo, že obec doplácala na nakladanie s komunálnym odpadom skoro 7000,- €. V tom neboli zahrnuté ešte 
nakúpené vrecia na nakladanie s komunálnym odpadom a 2 plastové čierne kontajnery 1100 litrové. Keby 
obec naraz vybrala všetky nedoplatky z poplatku za kom. odpad, tak by obec doplácala 3000,- € na 
nakladanie s komunálnym odpadom. Preto rozhodnutie zvýšiť poplatok za komunálny odpad na 20,-
€/osobu v r. 2021 bolo správne a tiež k výberu poplatku od každého majiteľa nehnuteľnosti. Obec bude 
posielať aj sprievodný list týmto novým daňovníkom s vysvetlením, že obec iba uplatňuje znenie zákona 
o platení za komunálny odpad.  
 

- Informácia  o nákladoch na testovanie COVID-19 
Obec testuje od 23. januára tohto roku každý víkend v sobotu a teraz to bude už šiestykrát. Skoro 

stále je účasť od 240 do 300 ľudí, a zakaždým sú 1-3 pozitívni. Zmluvu na testovanie má obec uzatvorenú 
so spoločnosťou Mediform z Novej Bane. Firma Mediform dodáva pre obec aj ochranné prostriedky ako 
overaly, rukavice, štíty a dezinfekčné prostriedky na testovanie a stará sa aj likvidáciu biologicky 
nebezpečného odpadu. Náklady na administrátorov znáša obec. Obec zakúpila pre každého obyvateľa s 
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trvalým pobytom v obci 2 kusy respirátorov FFP2, ktoré obyvateľom rozniesli pracovníci obce. Ešte je v 
pláne zakúpiť vitamíny D. Obec používa na dezinfekciu priestorov Obecného úradu germicídne lampy. 
Dezinfekciu vykonáva aj p. Bedenský, ktorý dezinfikuje nielen priestory obecného úradu ale aj verejné 
priestranstvá v obci. Obec od neho zakúpila pracovné pomôcky a dezinfekciu, ktorej účinnosť by mala byť 
až 30 dní. 

 
14. Diskusia 
Pán starosta ozrejmil poslancom, že od 1. marca bude okres Žarnovica patriť do čierneho stupňa 

varovania, čo znamená, že obec ako zriaďovateľ zatvára Základnú školu s materskou školou. Je to na 
základe odporúčaní z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, lebo v okrese Žarnovica je veľký počet 
pozitívnych, v nemocniciach je hospitalizovaných veľa ľudí zo Žarnovického okresu a počet úmrtí na 
ochorenie Covid-19 bolo tiež dosť vysoké.  

Na testovaní sa každú sobotu ako administratívni pracovníci striedajú zamestnankyne obce 
a dobrovoľníci, z ktorých sa doteraz testovania zúčastnili učiteľ v ZŠ s MŠ p. Tomáš Šmondrk a p. Juraj 
Kocian. So zabezpečením plynulého chodu a potrebnej dezinfekcie pri testovaní pomáhajú zamestnanci 
obce a poslanci, ktorým sa pán starosta poďakoval za ich ochotu pomôcť. 
 

  
15. Návrh na uznesenie a záver. 

Po skončení diskusie starosta obce prečítal schválené uznesenia č. 1-9/2021, poďakoval prítomným 
za účasť a zasadnutie ukončil o 19:30 hod.  

Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Mária Benčová 
 
 
Overovatelia: 
Rozália Garajová       ........................           
 
 
Ing. Antónia Garajová          ......................... 

 

 

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

starosta obce 
 


