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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 3/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. apríla 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. Vyúčtovanie energií v dome služieb za rok 2012 

6. Investičné akcie 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Bc. Peter Ďalog, Bc. Jozef Košičiar, Mgr. Ľubomír Kováčik, Mgr. Ján Račko, 

Ing. Ján Palečka, Ján Uhrin  

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomní: 

Poslanci – Pavol Gabľas, PhDr. Pavel Mičianik, PhD. 

K bodu 1/  

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

 Bc. Ďalog – návrh na doplnenie programu o body:  

možnosť pozývania Igora Berkyho ako zástupcu rómskej komunity na rokovania obecnej 

rady;  

predložil žiadosť Ján Oláha z 9-bytovky na Štvrti 1. mája o umožnenie rozkopávky z dôvodu 

potreby výmeny upchatej prípojky kanalizácie. 

 Starosta – pozývanie Igora Berkyho na zasadnutia zaradíme za bod č. 6 programu. Žiadosti 

o povolenie rozkopávky sa riešia prostredníctvom OcÚ a VZN, nie je o tom potrebné rokovať 

na OZ.  

 Hlasovanie o programe OZ doplnenom o bod – pozývanie zástupcu rómskej komunity na 

obecnú radu. 

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 – Bc. Jozef Košičiar, Mgr. Ľubomír Kováčik 

Uzn. č. 34/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy. 

Uzn. č. 35/2013   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Ján Palečka - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 17. apríla 2013. 

Uzn. č. 36/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 Starosta – spotreba elektrickej energie bola nájomcom v dome služieb vyúčtovaná pomerne 

podľa skutočnej spotreby na elektromeračoch, teplo rozúčtované podľa podlahovej plochy 
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prevádzok. Keďže nedoplatky sú vysoké, budú realizované vo viacerých splátkach počas roku 

2013 formou uzatvorených dodatkov k zmluvám. 

 Mgr. Račko – otázka o aké vysoké čiastky sa jedná. 

 Starosta – COOP Jednota 587 €, Dr. Karelová 145 €, Pro Vitae Medic 654 €, p. Bystrianska 

775 €, p. Tkáčová 103 €, Lekáreň Hviezda 598 €. 

 Mgr. Kováčik – teraz podľa elektromeračov sú objektívne rozpočítané náklady na jednotlivé 

prevádzky. Treba uskutočniť výmenu okien, zatepliť budovu domu služieb. Zlepší sa komfort 

podnikateľov aby sme si ich udržali, pretože slúžia občanom našej obce. 

 Bc. Tkáč – v máji roku 2012 bežalo vykurovanie domu služieb, treba tam obsluhu určiť, 

náklady potom znášajú nájomcovia. 

 Starosta – teplota v objekte je regulovaná automaticky prostredníctvom izbového termostatu 

umiestneného v priestoroch lekárne. Stal sa prípad v mesiaci apríl pri zmene zimného času na 

letný, že bolo zapnuté kúrenie v čase keď už prevádzky končili činnosť. Vzhľadom na 

vonkajšie plusové teploty a tepelnú zotrvačnosť ústredného kúrenia mohli byť priestory 

prekúrené,  pri už  vypnutých kotloch pokiaľ nepoklesla teplota vykurovacej vody. Kúrenie 

v roku 2012 bolo vypnuté koncom apríla. Tento rok už bol kotol vypnutý v polovici apríla. 

Uzn. č. 37/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – návrh na vyradenie projektovej dokumentácie  rekonštrukcie ZŠ z účtovnej 

evidencie ZŠ, z účtu 042, vo výške 7.302,66 €. Jedná sa o prvú PD, ktorá nebola vyhovujúca. 

Uzn. č. 38/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – náklady na zakúpenie umývačky riadu pre ŠJ pri ZŠ budú o 1.653,60 € vyššie ako 

obec rozpočtovala (3.000 €) - rôzne výklenky, podávacie stoly. Tento rozdiel odfinancuje ZŠ 

z vlastných príjmov. 

Uzn. č. 39/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – obci bola schválená žiadosť o dotáciu na projekt „Bezpečná obec“ v oblasti 

prevencie kriminality – kamerový systém vo výške 5.000 €, spoluúčasť obce 1.000 €. 

Z dôvodu lepšej kvality záznamu a nižšej poruchovosti bude vhodné nahradiť otočné kamery 

viacerými statickými. Potrebujeme sa dohodnúť či ideme do toho projektu a či sme schopný to 

uskutočniť v cene približne 6.000 €, keďže sa žiadala vyššia čiastka. 

 Mgr. Račko – umiestnenie sa malo riešiť v spolupráci s políciou, vhodné umiestnenie je na 

vstupe do obce. 

 Ing. Palečka  - v žiadosti uvádzal umiestnenie dvoch otočných kamier na OcÚ a kino a dvoch 

statických na Štvrti 1. mája. Sú to miesta s najväčším pohybom osôb a prevádzok. Prípadné 

náhrady otočných kamier viacerými statickými a zmenu umiestnenia kamier je potrebné 

konzultovať aby sa to nebralo ako porušenie podmienok a povinnosť vrátiť dotáciu. 

 Uzn. č. 40/2013   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – chodník pri ceste E50 pozrela projektantka, návrh na zachovanie súčasnej šírky 

1,2m, úsek most-Štúrova asfalt, úsek Štúrova-obec zámková dlažba, pri vstupe do dvorov 

s betónovým základom. 

 

K bodu 7/ 

 Bc. Ďalog – návrh aby Igor Berky zastupoval rómsku komunitu na zasadnutiach obecnej rady 

a bol na ňu pozývaný ako ostatní členovia. Je medzi Rómami rešpektovaný, pomáhal by pri 

riešení problémov. 

 Starosta – nesúhlasí aby pravidelne ako neposlanec bol pozývaný na obecnú radu, súhlasí len 

s pozvaním v prípade riešenia konkrétneho problému.  Obec má pre riešenie problémov 

sociálne odkázaných občanov a Rómov zamestnaných dvoch terénnych sociálnych 

pracovníkov, ktorí im v prípade  potreby vedia poradiť a pomôcť. Pre riešenie rómskych 

problémov môže OZ vytvoriť príslušnú komisiu, ktorej členom môže byť aj Igor Berky. 
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Uzn. č. 41/2013 Za: 5 (J. Baláž, Bc. Ďalog, Bc. Košičiar, Mgr. Kováčik, J. Uhrin) 

   Proti: 0   

Zdržal sa: 2 (Mgr. Račko, Ing. Palečka) 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – žiadosť súkromného CVČ v Banskej Bystrici o poskytnutie dotácie pre dve deti 

s trvalým pobytov v obci Lovinobaňa. Podobnú žiadosť od CVČ Detva v minulosti OR 

zamietla. 

 Ing. Sojčiaková – obec v rámci podielových daní dostáva financie na deti zapísané v CVČ 

podľa miesta ich trvalého bydliska. 

 Ing. Palečka – v tom prípade by obec dotáciu mala poskytnúť a schváliť dotáciu aj pre CVČ 

v Detve v prípade, že ho deti navštevujú.  

Uzn. č. 42/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Mgr. Kováčik – žiadosť ŠK 1. tenisový Lovinobaňa o bezplatné poskytnutie multifunkčného 

ihriska pre tréningy počas roku 2013 v zmysle VZN v dňoch: sobota 10.00-12.00, nedeľa 

13.00-15.00. 

Uzn. č. 43/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

 Bc. Tkáč – otázky akého obdobia sa týka vyúčtovanie nájomného v dome služieb, či bude 

nájomcom vystavená faktúra, či je zohľadnený preplatok za elektriku za minulé obdobie, či 

bolo účtované teplo za obdobie od dec. 2011 do 1.6.2012 kedy bolo kaderníctvo zatvorené. 

Upozornil na nedodržiavanie ochrany osobných údajov (rodné číslo) pri roznášaní platobných 

výmerov, pretože jeho výmer prevzala cudzia osoba z Uderinej, ktorá bola u neho na 

návšteve. Výmer sa má prelepiť alebo dať do uzatvorenej obálky. 

 Starosta – konkrétny spôsob vyúčtovania v dome služieb treba riešiť s pracovníčkou obce, 

nemá u seba potrebné doklady. Zvýši sa opatrnosť v nakladaní s osobnými údajmi  pri 

distribúcii výmerov. 

 

 A. Valachová – zvážiť tepelné vyregulovanie a merače tepla v dome služieb a uskutočniť jeho 

rekonštrukciu. Detská lekárka je tam len pár hodín týždenne, platí za teplo ako ostatní. ŠFRB 

poskytuje úvery na rekonštrukcie za úrok 1%. 

 Starosta – obec rieši momentálne iné investície – chodník, traktor, príprava na MŠ. Obec už 

jeden starý úver spláca. 

 

 Bc. Ďalog – otázka na riešenie žiadosti Ján Oláha z 9-bytovky ohľadne opravy upchatej 

kanalizačnej prípojky. 

 Starosta – uvedené bude riešiť prostredníctvom domovníka – Ján Oláh, o probléme ho nikto 

z bytovky neinformoval. 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.45 hod. 

V Lovinobani dňa 26.4.2013 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

        


