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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 3/2012 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. júna 2012 o 17.00 hod. 

 

 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecnej rady 

5. VZN Organizačný a prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Lovinobani 

6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Lovinobaňa 

7. Záverečný účet obce za rok 2011 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012  
10. Návrh na uznesenie 

11. Diskusia 

12. Schválenie uznesenia a záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard, 

Poslanci – Ján Baláž, Bc. Peter Ďalog, Mgr. Ľubomír Kováčik, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ing. Ján 

Palečka, Mgr. Ján Račko,  

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomní: Bc. Jozef Košičiar, Pavol Gabľas, Ján Uhrin 

 

K bodu 1/  

 Starosta obce Ing. Marian Lenhard privítal prítomných. 

 

K bodu 2/  

 Za overovateľov boli schválení: Bc. Peter Ďalog, PhDr. Pavel Mičianik, PhD.  

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Za členov návrhovej komisie boli schválení: Mgr. Ľubomír Kováčik, Mgr. Ján Račko 

Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Program zasadnutia bol schválený 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3/ 

 Starosta obce, Ing. Marian Lenhard informoval o opatreniach, ktoré prijal na základe úloh zo 

zastupiteľstva konaného 18.4.2012. Inventarizácia stočného za rok 2008 bola vykonaná. 

Fakturácia stočného za rok 2010 bola vykonaná. Na základe záverov následnej finančnej 

kontroly nedaňových pohľadávok navrhuje OZ schváliť odpísanie nevymožiteľných 

pohľadávok za „unimobunky“. Pekáreň Divín Ličková neobnovila zmluvu na nájom 

priestorov.  
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 Ing. Ondrisová, ekonómka obce oboznámila OZ, že p. Ličkovej viac krát zaslala výzvu na 

úhradu nedoplatku a ukončenie nájmu a taktiež, že jej telefonovala. P. Ličková prisľúbila, že 

príde na OÚ no neprišla. Ekonómka sa opýtala OZ ako má ďalej v tejto veci  postupovať.  

 

 

K bodu  4/  

 Zástupca starostu Ing. Ján Palečka informoval o činnosti obecnej rady formou prednesenia 

zápisnice z jej zasadnutia zo dňa 16. mája 2012. 

 

K bodu 5/  

 Starosta informoval prítomných o predloženom VZN organizačný a prevádzkový poriadok 

MFI.  

 Ing. Palečka doplnil, že v predloženom VZN sa mení správca a upresňujú sa pre športové 

kluby podmienky bezplatného užívania – každoročná žiadosť s priloženým zoznamom členov 

schválená zastupiteľstvom. 

 Mgr. Kováčik uviedol, že ŠK 1. tenisový sa vzal prevádzkovania MFI z dôvodu, že nemali 

zoznam členov športových klubov, vznikali problémy – ľudia sa vydávali za členov. 

 PhDr. Mičianik  uviedol, že sa zúčastnil schôdze 1. FC Lovinobaňa. Predpoklad je že bude 15-

17 registrovaných členov. 

 Bc. Ďalog poznamenal, že MFI sa neustále rieši na OZ. Predošlí správcovia za ŠK 1. tenisový 

boli obviňovaní, že zbohatnú z prevádzkovania MFI. Uviedol, že na ihrisku športujú rôzni 

„akože“ členovia zadarmo, a on s rodinou platí. Uviedol, že opäť to dopadne tak ako predtým. 

Najlepšie by bolo aby všetci platili. 

 Mgr. Kováčik doplnil, že bol návrh aby platili všetci, ktorí športujú na ihrisku. Ľudia prišli 

s odmietavým názorom na OZ, a návrh neprešiel. Pre športové kluby musí byť vymedzený čas 

a zoznam členov. 

 RNDr. Golianová, riaditeľka ZŠ uviedla, že systém prevádzky je dobrý – ihrisko za nezničilo, 

žiaci hrajú futbal, volejbal s trénerom. 

 

 VZN bolo schválené v predloženej podobe. 

 

K bodu 6/ 

 Informácia starostu o predloženom VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

obce Lovinobaňa. Stanovuje podmienky predkladania žiadostí, zúčtovania, termínov. Dotácie 

sa neposkytujú fyzickým osobám, termín predloženia je 30. september. 

 

 VZN bolo schválené v predloženej podobe. 

 

K bodu 7/ 

 Starosta požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko k záverečnému účtu obce, ktorý dostali 

poslanci predložený. 

 

K bodu 8/ 

 Hlavný kontrolór obce, Ing. Jakab skonštatoval vo svojom stanovisku, že schodok rozpočtu 

činil 317 491 Eur, ktorý bol ďalej upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo 

výške 12 891 Eur. Takto upravený schodok bol krytý prebytkom finančných operácií, ktorý 

dosiahol 377 127 Eur (úver). Zvyšnú čiastku, a to 46 745 Eur činil prebytok celkového 

rozpočtového hospodárenia v roku 2011.  

 Upozornil, že rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný čo viedlo k porušeniu rozpočtových 

pravidiel. Položky prevádzka ČOV, MŠ, cestná doprava a nakladanie s odpadmi boli 

prekročené. Navrhol aby záverečný účet bol schválený s výhradami a v spojitosti 

s nedostatkami prijíma OZ tieto opatrenia a žiada starostu:  

1.Ustanoviť jednotný spôsob zverejňovania návrhu rozpočtu Obce, návrhu záverečného účtu, 

resp. záverečného účtu Obce, ktorý bude zodpovedať požiadavkám ust. § 9 odst. 2 Zákona 

o obecnom zriadení ako aj ďalších právnych noriem upravujúcich túto oblasť;  



  

Zápisnica č. 3/2012 z  OZ konaného dňa 20. júna 2012 3/5 

2. Predložiť Obecnému zastupiteľstvu návrh dokumentu, v ktorom bude zakotvená forma 

a obsah návrhu viacročného rozpočtu tak, ako bude predkladaný na prerokovanie a schválenie 

Obecnému zastupiteľstvu. /Rešpektovať musí ustanovenia zákonov o rozpočtových pravidlách 

a vykonávacích predpisov./;  

3. Pri návrhu každej vecnej zmeny v priebehu kalendárneho roka súčasne riešiť aj jej dopad na 

rozpočet Obce;  

4. Zabezpečiť zistenie pozemkov, ktoré boli zahrnuté v inventúre k 31. 12. 2008   

v obstarávacej cene 10 510,39 €;   

5. Realizovať závery z kontroly inventarizácie majetku a záväzkov Obce k 31. 12. 2011. Z 

nich z hľadiska majetku sa za prioritné považuje ocenenie pozemkov, ktoré k 31. 12. 2008 

neboli predmetom účtovníctva;  

6. Rozpočet pravidelne upravovať na zasadaniach OZ, nakoľko nebol OZ rozpočet na úpravy 

predložený v priebehu celého roka 2011 napriek tomu, že to bola úloha z OZ v marci;  

7. Prehodnotiť zabezpečenia zasadania OZ jedenkrát mesačne ako bolo schválené v roku 

2011, aby poslanci schvaľovali úpravy rozpočtu. 

 Starosta odpovedal, že na porady poslancov bol opakovane predkladaný návrh na úpravu 

rozpočtu. Niektoré náklady na ČOV sa nedajú ovplyvniť, sú závislé od počasia a množstva 

OV . V súvislosti s novými podmienkami nakladania s finančnými prostriedkami obce, ak 

hrozí prekročenie položky v rozpočte a ak bude z tohto titulu hroziť obci škoda bude nútený 

zvolať OZ na schválenie potrebnej úpravy. 

 Ing. Ondrisová doplnila, že St. vodohospodárky podnik vyrubil obci aktuálne poplatok 5.700 € 

za odvádzanie vôd z ČOV, čo tiež nie je predmetom schváleného rozpočtu. Požiadavky na 

rozpočet sa musia realizovať prostredníctvo rozpočtového opatrenia – presun medzi 

položkami. Apelovala na poslancov aby starostovi vrátili kompetenciu robiť presuny medzi 

položkami, napr. bežného rozpočtu, do určitej výšky. 

 Mgr. Kováčik uviedol, že poslanci sú vykreslení ako tí čo nič nerobia, chcú znefunkčniť obec. 

Na základe úlohy z OZ konaného v marci 2011 nebol rozpočet predložený obecnému 

zastupiteľstvu. Požiadavky poslancov na zasadnutia OZ 1x mesačne bola starostom vetovaná.  

 Starosta odpovedal, že obecná rada bola nezákonne zvolená, namiesto OR sa poslanci 

stretávali na poradách, na ktoré boli pozývaní všetci poslanci.  

 Ing. Palečka doplnil, že porady poslancov sa uskutočňovali za účelom dosiahnutia konsenzu 

pre konaním OZ. Keďže sa poslanci na úprave rozpočtu nedohodli nebol predložený na OZ. 

 Ing. Jakab upozornil na dôležitosť vykonávania monitoringu rozpočtu – zmeny, povolené 

prekročenie, viazanie rozpočtových prostriedkov.  

 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet s výhradami a požiadalo starostu o vykonanie 

nasledovných opatrení: 

1.Ustanoviť jednotný spôsob zverejňovania návrhu rozpočtu Obce, návrhu záverečného účtu, 

resp. záverečného účtu Obce, ktorý bude zodpovedať požiadavkám ust. § 9 odst. 2 Zákona 

o obecnom zriadení ako aj ďalších právnych noriem upravujúcich túto oblasť;  

2. Predložiť Obecnému zastupiteľstvu návrh dokumentu, v ktorom bude zakotvená forma 

a obsah návrhu viacročného rozpočtu tak, ako bude predkladaný na prerokovanie a schválenie 

Obecnému zastupiteľstvu. /Rešpektovať musí ustanovenia zákonov o rozpočtových pravidlách 

a vykonávacích predpisov./;  

3. Pri návrhu každej vecnej zmeny v priebehu kalendárneho roka súčasne riešiť aj jej dopad na 

rozpočet Obce;  

4. Zabezpečiť zistenie pozemkov, ktoré boli zahrnuté v inventúre k 31. 12. 2008   

v obstarávacej cene 10 510,39 €;   

5. Realizovať závery z kontroly inventarizácie majetku a záväzkov Obce k 31. 12. 2011. Z 

nich z hľadiska majetku sa za prioritné považuje ocenenie pozemkov, ktoré k 31. 12. 2008 

neboli predmetom účtovníctva;  

6. Rozpočet pravidelne upravovať na zasadaniach OZ, nakoľko nebol OZ rozpočet na úpravy 

predložený v priebehu celého roka 2011 napriek tomu, že to bola úloha z OZ v marci;  

7. Prehodnotiť zabezpečenia zasadania OZ jedenkrát mesačne ako bolo schválené v roku 

2011, aby poslanci schvaľovali úpravy rozpočtu. 
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K bodu 9/  

 Poslanci boli informovaní o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

roku 2012. 

 

K bodu 10/ 

 Žiadosť ROMA Klub Lovinobaňa o poskytnutie kinosály na dňa 22.6.2012 za účelom rómskej 

zábavy.  

 Mgr. Mičianik požiadal by bol zabezpečený poriadok, keďže v minulosti sa Fleškovci 

sťažovali na hluk. 

 OZ schvaľuje za nájomné podľa cenníka. 

 

 Informácia starostu o ponuke Dr. Flešku na zámenu pozemkov. Odmieta predať obci pozemok 

pod ČOV, žiada výmenu.  

 Pani Palečková namietala, prečo sa  Dr. Fleškovi robia ústupky, ako ostatní by mal dostať 20 

Sk. 

 Starosta odpovedal, že odmieta predať, riešenie formou vyvlastnenia by trvalo rok a bolo by 

s tým veľa práce.  

 OZ súhlasí s výmenou pozemku č.p. 988, 711 m² (pri včelínoch) v celosti za pozemky vo 

vlastníctve MVDr. Fleška, spoluvlastnícky podiel 1/3 evidované č.p. 1580/90, 144 m² 

1580/98, 23 m² reg. C  zas. pl. ( podiel 1/3 = spolu 55,67 m²)  a č.p.1604, 484 m² t.t.p. (podiel 

1/3 = 161,33 m²)  Σ 217 m² (ČOV) a č.p. 1278, 493 m² (pri hlavnej ceste). 

 

 Informácia starostu o ponukách na výmenu okien v Kultúrnom dome. Najnižšia ponuka je od 

PRP Plasty na čiastku 6.819,76 €. Na rekonštrukcia strechy je najnižšia ponuka od Vladimíra 

Mánika na 10.786 € (pozinkované zvody), v prípade farebných zvodov 11.402 €. 

 Mgr. Kováčikovi chýba v návrhu uznesenia výmena okien na Dome služieb a rekonštrukcia 

elektroinštalácie – samostatné merače pre jednotlivé prevádzky. Občania navštevujú dom 

služieb, DS je v zisku, kultúrne domy bolo možné rekonštruovať z Eurofondov. 

 Ing. Palečka uviedol, že dôležitejšia pre občanov je rekonštrukcia chodníkov a ciest než 

výmena okien na dome služieb, alebo prerobenie funkčnej elektroinštalácie. Podporuje 

rekonštrukciu kultúrneho domu. 

 V prípade výmeny okien na dome služieb je podľa starostu potrebné uskutočniť verejné 

obstarávanie odborne spôsobilou osobou pretože hodnota diela prekračuje 20.000 €, na 

elektroinštaláciu je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu.   

 Mgr. Račko navrhol výmenu okien len na jednom podlaží DS. 

 OZ schvaľuje realizáciu výmeny okien v kultúrnom dome, zateplenie stropu v kultúrnom 

dome 10 cm izoláciou a rekonštrukciu strechy KD s pozinkovanými zvodmi. OZ schvaľuje 

výmenu výplní otvorov na vrchnom podlaží domu služieb a spracovanie projektovej 

dokumentácie pre rekonštrukciu elektroinštalácie v DS. 

 

 OZ schvaľuje formou rozpočtového opatrenia 500 € na úhradu nákladov na kultúrnu akciu 

„váľanie mája“, 300 € na akciu „Petropavlovský športový deň v Uderinej“, 100 € na vatru pri 

príležitosti SNP, 60 € na Stavanie mája v Uderinej. 

 

K bodu 11/ 

 RNDr. Golianová informovala o zámere ZŠ zriadiť školské stredisko záujmovej činnosti 

(ŠSZČ) pre športy – volejbal a futbal. Financovanie bude formou vyššieho príspevku 

podielových daní pre obec. MŠ SR do 60 dní rozhodne o žiadosti. Obec formou VZN, 

podobne ako pri ŠKD, stanoví poplatok pre žiakov za ŠSZČ. 

 Ing. Jakab uviedol, že nikto presne nevyčísli príspevok na ŠSZČ ak bude súčasťou 

podielových daní. 

 OZ schvaľuje podanie žiadosti na zaradenie do siete ŠSZČ pri ZŠ v Lovinobani. 
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 Pán Suja uviedol, že mu bolo vyfakturované stočné za rok 2010, no za rok 2010 už uhradil 

stočné.  

 Starosta odpovedal, ak uhradil za rok 2010 stočné bolo mu neskôr kompenzované s poplatkom 

za vývoz TKO. Pôvodne bolo stočné za rok 2010 vyúčtované formou paušálnej platby, na 

základe neskôr prokurátorom zrušeného VZN. Občanom, ktorí paušálny poplatok uhradili, 

bola neskôr znížená platba za TKO o uvedenú sumu. Na základe zákona sa musí každý kto má 

možnosť pripojiť na kanalizáciu na základe zmluvy. Kto je pripojený platí, kto nie je 

pripojený neplatí stočné. 

 

 Igor Berky sa opýtal kedy bude na Podhájskej ulici kanalizácia, uviedol, že komunikácia je 

v zlom stave, tiež breh potoka vymýva časť cesty. 

 Starosta odpovedal, že do roku 2015 musia mať obce nad 2000 obyvateľov kanalizáciu, čo je 

samozrejme možné splniť len ak budú na jej výstavbu poskytnuté finančné prostriedky. 

 

 Pani Palečková uviedla v súvislosti s vyúčtovaním stočného za rok 2010, že ulica 

Komenského je špecifická pretože vrchná časť ulice je pripojená na kanalizáciu a spodná nie. 

Kanalizácia je zanesená a zápach z nej strpčuje občanom život. Bola požiadaná občanmi aby 

sa informovala, pretože nie všetci bývajúci na vrchnej strane dostali faktúru za stočné. Ak je 

podkladom pre vyúčtovanie stočného spotreba vody od vodární, ako sa postupuje u tých, ktorí 

čerpajú vodu zo studne. Vyúčtovanie je nespravodlivé. V súvislosti s rozpočtom obce uviedla, 

že chodník v obci je vo veľmi zlom stave, starší ľudia a deti majú problém po ňom chodiť. 

Priestory zdravotného strediska, lekár pre dospelých, vypadajú hrozne – podlaha, okná,... 

Obec má zveľaďovať svoj majetok, ktorý slúži ľuďom.  

 Starosta uviedol, že vyúčtovanie bolo zaslané domácnostiam, ktoré dali súhlasy na 

poskytnutie údajov o spotrebe od Veolie a podpísali zmluvy o pripojení. 

 

 Mgr. Salaj uviedol, že kanalizácia je hriech minulosti, okrem Mierovej ulice je všetko 

sfušované. Rigol na vrchnom konci ulice B.S.Timravy je úzky a plytký, nestíha odvádzať 

pritekajúcu vodu počas dažďa. Pochválil starostu za realizáciu smútočného obradu pri úmrtí Š. 

Lalíka, kinosála by mala byť ozvučená, celý ZPOZ by mal byť zapojený pri takýchto 

obradoch. Občania by mali chodiť na OZ. Starosta zdedil mizernú úroveň obce. 

 

 Body uznesenia (tvorí prílohu zápisnice) boli schválené jednohlasne. 

Za: 6   Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

 Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

V Lovinobani dňa 25.6.2012 

 

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

 

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

 

  PhDr. Pavel Mičianik     ............................. 

 

 

 

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

        


