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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 2/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. marca 2013 o 17.00 hod. 

 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecnej rady 

5. Schválenie kronikára obce 

6. Schválenie platu starostu pre r. 2013 

7. Oznámenie majetkových pomerov starostu za r. 2012 

8. List MŽP SR – odpoveď k žiadosti o zaradenie medzi aglomerácie oprávnené žiadať NFP 

9. IV. Rallysprint Lovinobaňa 

10. Žiadosť o prenájom kina – zumba 

11. Petícia občanov ulíc SNP, Štúrova, Továrenská 

12. Poplatok za vyhlásenie v rozhlase – Uderiná 

13. Investície pre r. 2013 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard, 

Poslanci – Ján Baláž, Bc. Peter Ďalog, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., 

Mgr. Ján Račko, Ing. Ján Palečka, Ján Uhrin  

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomný: 

Poslanec – Mgr. Ľubomír Kováčik 

 

K bodu 1/  

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných. 

 Starosta – návrh na doplnenie programu o bod – správa hlavného kontrolóra obce 

k inventarizácii. 

 Hlasovanie o doplnenom programe OZ 

Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

 Starosta – návrh za overovateľov – Mgr. Ján Račko, Bc. Peter Ďalog 

návrh za členov návrhovej komisie – J. Baláž, PhDr. Mičianik 

Uzn. č. 17/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – informácia o návrhu kronikára obce: Mgr. Jolana Maťašová. 

 Ing. Palečka, zástupca starostu – informácia o inventarizácii knižničného fondu v Uderinej. 

Zabezpečené materiály a metodika pre spísanie novej prírastkovej knihy. Bude realizované 

v termíne do 30.6.2013 pracovníčkami na aktivačných činnostiach v Uderinej. 

Uzn. č. 18/2013   Za: 8 (prišiel P. Gabľas) Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  4/  

 Ing. Ján Palečka - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 20. marca 2013. 

 PhDr. Mičianik – otázka, ktoré autobusové spoje budú zrušené. 

 Starosta – žiacky autobus po 13.00 na Kotmanovú a aj iné. BBSK si objednáva spoje u SAD 

Lučenec, ak sú nerentabilné, zrušia ich.  

Uzn. č. 19/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór obce – správa k inventarizácii majetku a záväzkov obce 

k 31.12.2012. Inventarizácia bola vykonaná v lehote, zostatok úveru obce je vo výške 

približne 76.000 €, potreba správneho ocenenia pozemkov, potreba vymáhania pohľadávok za 

TKO, potreba riešenie záväzkov zo sociálneho fondu. 

Uzn. č. 29/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 Starosta – návrh Mgr. Jolany Maťašovej za kronikárku obce. 

Uzn. č. 20/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – informácia o priemernej mzde za rok 2012 vo výške 805 €. Plat starostu zo zákona  

určený ako 1,98-násobok priemernej mzdy. Spolu so zvýšeným platu o 15%, schvaľuje OZ 

plat starostu obce pre rok 2013 vo výške 1.833 €. 

Uzn. č. 21/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 

 Starosta – každoročne v termíne do 31.3. je povinný ako starosta predložiť svoje majetkové 

priznanie komisii určenej OZ.  

 OZ schvaľuje za členov: Mgr. Ľubomír Kováčik, J. Uhrin, Mgr. Ján Račko. 

Uzn. č. 22/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – obec má do roku 2015 schválené povolenie na vypúšťanie odpadových vôd. Je 

potrebná rekonštrukcia ČOV a vybudovanie kanalizácie. V odpovedi MŽP SR na žiadosť obce 

o zaradenie medzi aglomerácie oprávnené žiadať NFP na kanalizáciu/ČOV je naznačené, že 

zrejme zoznam aglomerácií (kde obce Lovinobaňa chýba) nebude prehodnotený. Bez dotácie 

obec nie je schopná výstavbu kanalizácia za približne 200 mil. Sk uskutočniť.  

Uzn. č. 23/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – oznámenie Športfan Vidiná o uskutočnení podujatia IV. Rallysprit Lovinobaňa na 

komunikáciách pre bývalým Lovinit, a.s. 

 P. Gaľas – mala by sa stanoviť paušálny suma za využívanie parkovísk obce pri štadióne. 

 V diskusii navrhnuté paušálne jednorazové nájomné za využívanie parkovísk pri štadióne vo 

výške 50 €. 

Uzn. č. 24/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – cvičenie zumby bude možné uskutočňovať v telocvični ZŠ. 

 J. Uhrin – telocvičňa ZŠ z dôvodu nevyhovujúceho voľného termínu nie je prijateľná pre p. 

Zdechovanovú. Navrhuje prenájom kinosály v zmysle rokovania OR - 10 €/cvičenie. 

 Uzn. č. 25/2013   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 11/ 

 Starosta – informácia o odpovedi na petíciu občanov. O použití rozpočtových prostriedkov na 

rekonštrukciu chodníka musí rozhodnúť OZ, zberný kanalizačný poklop bude riešený 

v súčinnosti so SSC, rozbitý poklop bol provizórne zakrytý doskami, bude osadený nový 
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poklop a uchytený proti odcudzeniu. Na vyčistenie záchytného kanála dažďovej a povrchovej 

vody je ponuka od p. Gužmera z Detvy, ktorý kanál vyčistí strojom v cene do 600 €. 

Vyznačenie prechodu pre chodcov na ceste E50 križovatka Továrenská-Štúrova bolo 

v minulosti zamietnuté BBSK. Preklad odkrytých plynových prípojok si musia riešiť dotknutí 

občania s SPP. Autobusová zastávka bola vyčistená, umiestnený smetný kôš. 

 Jaroslav Golian – potreba umiestenia prechodu pre chodcov. Občania písali priamo na VUC. 

 M. Tušimová – návrh na umiestnenie merača rýchlosti. 

 Starosta – počká sa na vyjadrenie VUC. 

Uzn. č. 26/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

  

K bodu 12/ 

 Ing. Palečka – návrh na zmenu poplatku za vyhlásenie reklamného oznamu v miestnom 

rozhlase v Uderinej z dôvodu vysokých nákladov predajcov na predaj pre malý počet 

obyvateľov miestnej časti (vyhlásenie + nájom miesta). 

Uzn. č. 27/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 13/ 

 Starosta – informácia o návrhoch stavebnej komisie na investície pre rok 2013. 

 V diskusii schválené body – spracovanie PD na rekonštrukciu chodníka zo zámkovej dlažby 

na ulici SNP v úseku p. Tušim – p. Kováčik, príprava projektu vybudovania krytého vstupu do 

WC z budovy MKS, príprava obstarania nového traktora Zetor Major 80 (približná cena 

21.000 €). 

Uzn. č. 28/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 14/ 

 Starosta – informácia o žiadosti Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec, n.o. 

(všeobecný lekár) a Pro Vitae Medic, s.r.o. (detský lekár) o zníženie poplatku za TKO, ktorý 

majú vo výške 36 € ročne (po dvaja zamestnanci). 

 OZ zamieta. V zmysle VZN nie je možné poskytnúť úľavu alebo odpustiť poplatok za TKO 

pre právnické osoby. 

Uzn. č. 30/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 P. Gabľas – 1. FC Lovinobaňa sa vzdáva bezplatného užívania MFI. Všetci užívatelia MFI 

budú platiť v zmysle schváleného cenníka okrem spoločenských podujatí organizovaných 

obcou. Požiadal o výmenu zámku na ihrisku a aby kľúče mali iba dvaja správcovia MFI. 

 OZ ruší bezplatný prenájom MFI pre 1. FC Lovinobaňa. 

Uzn. č. 31/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 15/ 

 Pán Očovan – požiadal o posunutie rozhlasu o jeden stĺp bližšie k jeho domu, pretože 

nepočuje hlásenia. Upozornil na cestu do cintorína, odrážky na lesnej ceste zničené 

nákladnými autami, ktoré vozia vyťažené drevo. Upozornil na potrebu upravenia plochy pri 

vrchnej bráne cintorína – je to samé blato, autá tam nemajú kde parkovať.  

 J. Golian – upozornil, že v zmysle zákona sa nesmie drevo ani po lesných cestách ťahať, pri 

ceste sa má naložiť na auto. 

 Starosta – MVDr. Fleško bude pozvaný na zasadnutie najbližšej obecnej rady. 

 

 Starosta – informácia o zničení studne pre ev. fare, prešiel ju autom opitý vodič. Náklady na 

opravu bude obec vymáhať, je potrebné studňu vyčistiť a vymurovať nový prístrešok, náklady 

cca 2500 €. 
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 PhDr. Mičianik – poukázal na tri odstavené nákladné autá a dve garáže na ploche parkoviska 

pri p. Majkutovi. 

 Starosta – zistí, či vlastníkom priestranstva je obec. 

 

K bodu 16/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

V Lovinobani dňa 28.3.2013 

 

Zapísal:  Ing. Ján Palečka, zástupca starostu   ............................. 

 

Overovatelia: Bc. Peter Ďalog      ............................. 

 

  Mgr. Ján Račko      ............................. 

 

 

 

 

Ing. Marian Lenhard, starosta obce, v.r.   ………………… 

        


