
 

Zápisnica č. 4/2012 z  OZ konaného dňa 22. augusta 2012 1/4 

OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 
Z á p i s n i c a   č. 4/2012 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. augusta 2012 o 17.00 hod. 

 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecnej rady 

5. Plnenie rozpočtu obce za r. 2012, úpravu rozpočtu obce za r. 2012 

6. Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolných akciách v II. štvrťroku 2012 

7. Návrh na uznesenie 

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesenia a záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard, 

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

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ing. Ján Palečka, Mgr. Ján Račko, Ján Uhrin  

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

K bodu 1/  

 Starosta obce Ing. Marian Lenhard privítal prítomných. 

 

K bodu 2/  

 Za overovateľov boli schválení: Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar  

Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Za členov návrhovej komisie boli schválení: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Mgr. Ján Račko 

Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Program zasadnutia bol schválený 

Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3/ 

 Starosta obce, Ing. Marian Lenhard informoval, že na predošlom zasadnutí neboli uložené 

žiadne úlohy. 

 

K bodu  4/  

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

zápisnice z jej zasadnutia zo dňa 18. júla 2012. 

 

K bodu 5/  

 Starosta uviedol, že na OR sa riešilo čerpanie rozpočtu a potrebné úpravy. K úprave rozpočtu 

je predložená dôvodová správa. Poslanci dostali dnes opravené podklady. 

 Bc. Ďalog uviedol, že pre neho je to stret čísel, všetci poslanci by mali byť prítomní pri 

prerokúvaní rozpočtu na OR. 

 J. Uhrin poznamenal, že na OZ by mala byť prítomná ekonómka a v prípade potreby vysvetliť 

veci. 

 Ing. Palečka uviedol, že z tohto dôvodu na podnet hlavného kontrolóra v spolupráci 

s ekonómkou pripravil návrh štruktúry rozpočtu – tak aby nebola ani príliš všeobecná a ani 
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rozsiahla. Táto štruktúra by sa používala od roku 2013, sú tam sumárne položky za materiál, 

služby,...  

 Mgr. Kováčik pozitívne ocenil predložený návrh úpravy rozpočtu, je to síce veľa čísel ale je 

prehľadné, zdôvodnené čo sa upravuje. V minulosti boli predkladané rôzne štruktúry rozpočtu 

na OR a na OZ, pracovalo sa s rôznymi formami. Požaduje aby aj rozpočet pre ŠJ pri ZŠ 

a ŠKD bol rozdelený podobne ako je to u ŠJ pri MŠ.  

 Hlavný kontrolór navrhol rozdeliť rozpočet ŠJ pri ZŠ a ŠKD na položky mzdy, odvody, 

tovary, služby. Uviedol, že rozpočet príjmov môže zostať v doterajšej podobe. Názov 

tabuľkovej časti rozpočtu by mal znieť: Programový rozpočet výdavkov obce podľa 

ekonomickej klasifikácie. Plus k nemu ešte musí byť textová časť s programami a def. cieľmi. 

Ekonómka si musí rozdeliť rozpočet aj na jednotlivé položky, OZ bude schvaľovať 

agregované položky.  

 Starosta uviedol, že po zapracovaných zmenách v rozpočte je ešte rezerva približne 10.000 €. 

Požiadavky na rozpočet sú nasledovné: 1. FC Lovinobaňa dospelí jesenná časť 1.700 €, 

posedenie s jubilantmi 400 €, vatra SNP 50 €, auto Niva je v dezolátnom stave – kúpa 

jazdeného cca 3000-4000 €, úpravy v el. rozvádzači v dome služieb aby bolo možné 

samostatne fakturovať nájomcom 650 €. Ponuky na výmenu okien na poschodí domu služieb 

budú spracované na jeseň – je potrebné aby si dodávatelia obhliadli budovu, výmena okien je 

tam prácnejšia ako v murovanej budove. Okná nemusia byť všetky otváracie. Je potrebné si 

stanoviť priority – šport, chodník, materská škola. 

 

 Mgr. Kováčik požiadal o príspevok obce vo výške 500 € k vybudovaniu detského ihriska 

v Uderinej, na ktoré obec získala z VUC 500 €, spolu náklady 1.000 €. 

 OZ súhlasí, ďalších 200 € sa použije na slávnostné otvorenie ihriska. 

 

 Starosta informoval o žiadosti a petícii rodičov a zamestnancov materskej školy 

o vybudovanie novej budovy, sú prítomní aj na zastupiteľstve. Novú budovu si predstavujú na 

Školskej ulici oproti súčasnej budovy na mieste kde sú záhradky. 

 Mgr. Kováčik uviedol, že v roku 2009 bolo možné žiadať o príspevok z eurofondov, boli aj 

usporené financie. V tom čase bol za rekonštrukciu, teraz je za výstavbu novej budovy. 

 Starosta odpovedal, že v tom čase sme neboli pripravení s podkladmi na spracovanie 

projektovej žiadosti. Pri žiadosti o prostriedky na rekonštrukciu ZŠ sme boli až na druhý 

pokus úspešný s novou projektovou dokumentáciou. 

 Riaditeľka MŠ p. Bakanová požiadala poslancov aby zaujali stanovisko, pozemok kde je 

súčasná budovy je vlhký. 

 Starosta uviedol, že pre potreby spracovania projektovej dokumentácie sa musíme rozhodnúť 

či sa bude budova kompletne rekonštruovať alebo bude sa stavať nová a ak nová budova kde 

bude postavená. 

 PhDr. Mičianik uviedol, že počas rekonštrukcie/výstavby budovy na pôvodnom mieste sa MŠ 

môže presťahovať do ZŠ. V ZŠ kedysi študovalo 340 žiakov, dnes tam je 246 žiakov. 

 Starosta uviedol, že nová budova môže byť v sade za multifunkčným ihriskom s prístupom z 

konca Sadovej ulice poza záhrady.  Oproti súčasnej MŠ kde sú záhradky nie sú všetky 

pozemky vo vlastníctve obce, niektoré vlastní SPF. 

 Ing. Palečka uviedol, že vníma za najlepšiu lokalitu súčasné miesto – inž. siete, dobrý prístup, 

ticho, blízkosť areálu ZŠ s ihriskami.  

 Mgr. Kováčik poznamenal, že je za novú budovu MŠ, v roku 2007 dala obec menej financií 

pre MŠ o 1,7 mil. Sk. Na výstavbu budov SPF predáva pozemky. 

 Starosta uzavrel diskusiu, že je potrebné hľadať najlepšiu alternatívu. 

 

 V súvislosti s návrhom na rekonštrukciu chodníka na ulici Štefánikovej v úseku Školská -

kultúrny dom uviedol Mgr. Kováčik, že v prípade ak má kanalizácia viesť chodníkom treba 

s tým počkať. Ak by kanalizáciu obec na úver vybudovala, a všetci by platili stočné, možno by 

sa to obci oplatilo. 

 Starosta odpovedal, že termín rok 2015 na vybudovanie kanalizácie v obciach nad 2000 

obyvateľov nevidí reálny. Nepredpokladá, že najbližších 10 rokov budú zdroje pre obce na 
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výstavbu kanalizácií. Skôr je potrebné zvážiť rekonštrukciu ČOV s novou technológiou 

čistenia, ktorá by spĺňala súčasné limity a bola menej náročná na obsluhu. Pred časom boli 

náklady odhadované na 2 mil. Sk. Odporučil na OR prebrať alternatívy ohľadne ČOV, 

kanalizácie, chodníkov, komunikácií. 

 Hlavný kontrolór uviedol, že pri vstupe do EU sa SR zaviazala odkanalizovať obce, SR tento 

záväzok preniesla na obce. 

 

K bodu 6/ 

 Informácia hlavného kontrolóra o vybraných kontrolných akciách v II. štvrťroku 2012 (tvorí 

prílohu zápisnice). Zdôraznil previerku úplnosti daňových priznaní a opatrenia, ktoré navrhol 

prijať. 

 

K bodu 7/ 

 Informácia starostu o umiestnení kontajnera na zber šatstva pri dome služieb. 

 OZ schvaľuje prípravné aktivity na výstavbu novej budovy MŠ – výber miesta. 

 Informácia starostu o žiadosti p. Palečku o spravodlivé riešenie uzatvárania zmlúv na 

odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie. Niektoré domácnosti dosiaľ neuzatvorili zmluvy 

s obcou na odvádzanie odpadových vôd. V súčasnosti sa porušujú ustanovenia zákona 

o verejných vodovodoch a kanalizáciách viacerými spôsobmi – vypúšťanie odp. vôd do 

dažďovej kanalizácie, pripojenie na kanalizáciu bez uzatvorenej zmluvy, pripojenie na 

kanalizáciu cez septik, neodvádzanie odp. vôd do vodonepriepustnej žumpy. Na najbližšej 

obecnej rade je potrebné prijať riešenia. 

 Informácia starostu o liste p. Babiakovej pre poslancov OZ, v ktorom oznamuje, že utrpela 

fraktúry kostí ľavého zápästia na chodníku pri dome Jána Kiapeša. Upozorňuje na skladovanie 

stavebného materiálu na komunikácii, zlý stav chodníkov, vysokú zeleň pri rodinných 

domoch, pálenie nebezpečného odpadu, zlé parkovanie pri cintoríne a nezáujem poslancov.  

 OZ schvaľuje zmenu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lovinobaňa v §23 

„Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom“ – starosta je oprávnených schváliť viazanie rozp. 

prostriedkov do sumy 2000 € a presun rozpočtových prostriedkov okrem miezd a odmien do 

výšky 2000 €. Poslanci budú o týchto zmenách informovaní.     

 Informácia o ukončení prenájmu priestorov v budove OcÚ – p. Monika Gúgľavová – kvety. 

Odber el. energie a plynu mala vedený na svoje meno, dôjde k prehláseniu na obec. Zariadenie 

predajne – prietokový ohrievač, gamatky, mreže na oknách, alarm bola odkúpila od 

predošlého nájomcu p. Karlíka. OZ schvaľuje odkúpenie tohto zariadenia pre obec za 550 €. 

 

K bodu 8/ 

 Ján Uhrin sa opýtal na možnosť zabezpečenia detského lekára v obci, pretože táto lekárka robí 

len dva dni v týždni. 

 Starosta odpovedal, že detskí lekári jednoducho nie sú. 

 Ing. Palečka doplnil, že ordinačné hodiny schvaľuje VUC. Lekárske obvody odovzdávajú 

dôchodcovia mladším kolegom. Nové ambulancie sa nevytvárajú. 

 

 Pán Rebroš sa opýtal ako sa dá zistiť kto je napojený na kanalizáciu a kto nie. Ľudia majú 

výpusty zo žúmp, spôsobujú smrad a neplatia nič. Niektorí majú vlastné studne a z nich 

čerpajú vodu, ktorá ide následne do kanalizácie, no spotreba vody na vodomere nie je žiadna. 

 Starosta odpovedal, že na OR sa tým musíme zaoberať. Priestupky na úseku odpadových vôd 

rieši OuŽP. Zrejme bude potrebné robiť obhliadky. 

 

 Pán Rebroš poukázal na pani Šuľanovú, ktorá páli igelity, kartóny pri obchode. On dostal 

pokutu, za to že mu pes behal po ulici a ona páli nebezpečné odpady a pokutu nedostala. 

Poukázal i na to, že on si sám kosí pred domov, prečo nie aj ostatní ľudia. Namiesto nich kosí 

trávu obec, ktorú to stojí peniaze.  

 Starosta odpovedal, že v prípade pálenia odpadov je to potrebné dokázať, t.j. aby boli dvaja 

svedkovia. Bude nasledovať priestupkové konanie a môže byť uložená pokuta. 
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 Mgr. Salaj uviedol, že budova MŠ bola postavená na jednorazové použitie. Vatru k SNP treba 

urobiť pri krčme, viac ľudí príde. Pod rekonštruovaný chodník v obci treba hneď položiť aj 

kanalizačné potrubie. Upozornil aby nebol urobený taký široký ako na Školskej ulici. Požiadal 

starostu aby vydal bulletin čo všetko sa v obci urobilo od kedy je starostom. 

 

 Bc. Ďalog požiadal aby na zasadnutia OR boli pozývaní všetci poslanci. Chodník na Školskej 

ulici je potrebné dobudovať po koniec ulice. Zábradlie na mostíku pri kine by sa malo 

vymeniť. Opýtal sa kedy sa opraví mostík na chodníku pri hlavnej ceste ku Svákovi. Opýtal sa 

kto odomyká bránu v cintoríne, pretože na pohrebe p. Očenášovej bola zamknutá, ľudia ju 

museli obchádzať. 

 Starosta odpovedal, že budú pozývaní všetci poslanci na zasadnutia OR. K výstavbe mostíka 

sa momentálne pripravujú podklady, uskutoční sa to v blízkom čase. Bránu na cintoríne 

odomykajú tí, ktorí kopú hrobovú jamu. 

 

 Mgr. Kováčik požiadal o zakúpenie WC bunky na multifunkčné ihrisko, počas memoriálu 

nemali ľudia kam ísť na WC. 

 Starosta odpovedal, že toalety v bočnej miestnosti ZŠ sú k dispozícii pre takéto udalosti. 

Odomknutie treba riešiť s riaditeľkou ZŠ. 

 

 Bc. Košičiar sa informoval, kedy sa bude rekonštruovať štátna cesta - Železničná ulica. 

 Mgr. Kováčik odpovedal, že rekonštrukcia Železničnej ulice je zaradená v 1. balíku PPP 

projektov na opravy komunikácií Banskobystrickým samosprávnym krajom. 

 

 Ján Uhrin uviedol, že poslanci neboli informovaní o realizácii volejbalového turnaja.  

 Starosta sa ospravedlnil, že ich zabudol o podatí informovať. 

 

K bodu 9/ 

 Body uznesenia (tvorí prílohu zápisnice) boli schválené jednohlasne. 

Za: 9   Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

 Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

V Lovinobani dňa 24.8.2012 

 

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

 

Overovatelia: Pavol Gabľas      ............................. 

 

  Bc. Jozef Košičiar     ............................. 

 

 

 

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

        


