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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 4/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. mája 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. Dodatok k zmluve GreEnergy Slovakia, s.r.o. – rekonštrukcia verejného osvetlenia 

6. Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Allianz – merač rýchlosti 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

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

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

 

K bodu 1/  

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

 Mgr. Kováčik – návrh na doplnenie programu o rozpočtové opatrenie na práve predloženú 

žiadosť OZ ROMA KLUB na príspevok vo výške 250 € na organizáciu futbalového turnaja 

ROMA CUP.  

 Bc. Ďalog – Igor Berky je človek, ktorého zaujímajú rómske otázky, mal by ho starosta 

pozývať na zasadnutia obecnej rady. 

 Starosta – predloženú žiadosť prerokujeme v bode „rôzne“. V prípade, že to bude potrebné 

nemá problém pozvať Igora Berkyho na zasadnutie obecnej rady. Ale odmieta aby bol 

pravidelne pozývaný na všetky zasadnutia.  

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

 Starosta – návrh za overovateľov – Bc. Jozef Košičiar, Bc. Peter Ďalog 

návrh za členov návrhovej komisie – Ján Baláž, PhDr. Pavel Mičianik, PhD. 

Uzn. č. 44/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy. 

Uzn. č. 45/2013   Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Ján Palečka - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 22. mája 2013. 

Uzn. č. 46/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 Starosta – informácia k predloženému návrhu textu dodatku č. 1 k zmluve s GreEnergy 

Slovakia, s.r.o., ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu a predkladala projektovú žiadosť 

na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. Spoločnosť súhlasila s jasným definovaným 
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predmetom dodatku č. 1 - činností, ktoré vykoná. Okrem verejného obstarávania uskutočnia 

vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu, komunikáciu s riadiacim orgánom. Už 

uskutočnili vypracovanie projektovej dokumentácie a žiadosti o poskytnutie NFP. Obec 

uhradí spoločnosti 14.509,21 € v štyroch splátkach. 

 Uzn. č. 47/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – obci, na základe žiadosti vypracovanej p. M. Tušimovou, bol pridelený grant od 

Nadácie Allianz vo výške 2.000 € na projekt merače rýchlosti. Spoluúčasť obce je požadovaná 

vo výške 20 %. Možné zakúpiť jeden merač so solárnym zdrojom napájania pre smer od ZV. 

Spoluúčasť obce 600 €. 

Uzn. č. 48/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 

 OZ žiada BBSK o opravu štátnej cesty v úseku od Obecného úradu v smere na Ružinú po 

železničné priecestie a zároveň o opravu cesty vedúcej cez miestnu časť Uderiná. 

Uzn. č. 49/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 OZ žiada BBSK o zákaz tranzitu dopravy ťažšej ako 3,5 t v úseku od Obecného úradu v smere 

na Ružinú. 

Uzn. č. 57/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – z dôvodu jednotného postupu voči všetkým Centrám voľného času a chýbajúceho 

rozpočtového krytia nepodpísal uznesenie OZ č. 42/2013 o poskytnutí dotácie pre súkromné 

CVČ v Banskej Bystrici. Dve CVČ v Detve navštevuje spolu 6 detí z obce a CVČ v BB 

navštevujú dve deti. Obec dostáva v podielových daniach prostriedky na deti zapísané v CVČ. 

Na základe zmluvy bude možné poskytnúť dotáciu pre CVČ. 

 A. Valachová – treba požiadať rodičov o čestné prehlásenie, že deti stále navštevujú CVČ. 

Uzn. č. 58/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – rozpočtové opatrenie č. 3/2013 na presun financií vo výške 800 € (merač rýchlosti), 

600 € (dotácie pre CVČ) a 26.000 € na zakúpenie traktora pre potreby obce. Zetor Major 80 

spolu s DPH stojí 26.000 €. Treba zvážiť či hmotnostne, má len 3,1 t, bude postačovať. Zajtra 

ide na obhliadku do Hriňovej. 

 Ing. Palečka – zisťoval u troch dealerov Zetor cenu a možný termín dodania. Cena sa 

pohybuje od 22.100-22.500 € bez DPH a termín dodania približne 5 mesiacov, najbližší dealer 

je v Hriňovej. 

 OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2013 bez presunu financií za traktor. 

Uzn. č. 50/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – priamo na zasadnutie bola predložená žiadosť OZ ROMA KLUB Lovinobaňa 

o dotáciu vo výške 250 € na organizáciu futbalového turnaja 4 mužstiev ROMA CUP 

LOVINOBAŇA dňa 15.6.2013.  Žiadosti na dotácie sa predkladajú v zmysle VZN č. 3/2012 

do 30. septembra predchádzajúceho roka a nepredkladajú priamo na OZ, je potrené nájsť zdroj 

financovania a pripraviť rozpočtové opatrenie. 

 Mgr. Kováčik – navrhol zdroj financovania tejto akcie presunom finančných prostriedkov 

z rezervného fondu obce, alebo z ostatných kapitálových výdavkov. 

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór obce – z rezervného fondu to nie je možné financovať, žiadosti sa 

majú prv prerokovať na obecnej rade. 

 Starosta – kapitálové výdavky sú určené na investičné akcie. 

 Žiadosť OZ ROMA KLUB bola zmenená na kultúrnu akciu, ktorej organizátorom bude obec, 

náklady podujatia do 250 €.  

Uzn. č. 59/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 1 (Mgr. Račko) 
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 Starosta – žiadosť spol. Arton o umiestnenie reklamnej plochy na priestranstve/budove obce 

za 150 €/ročne. Nepovažuje za estetické umiestniť veľký reklamný panel na budovu domu 

služieb. 

Uzn. č. 51/2013         

 Za: 0    

 Proti: 6 (P. Gabľas, J. Baláž, PhDr. Mičianik, Ing. Palečka, Mgr. Račko, J. Uhrin)

 Zdržal sa: 3 (Mgr. Kováčik, Bc. Košičiar, Bc. Ďalog) 

 

 Žiadosť o uskutočnenie Petro-Pavlovskej zábavy v Uderinej s nákladmi do 300 €. 

Uzn. č. 52/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – svojpomocná oprava zničenej obecnej studne si bude vyžadovať – čistenie vody, 

čerpanie, dezinfekcia, rozbor vody, stavebné práce – betónová podmurovka, múr, dvere, 

umiestnenie rumpálu, strecha – spolu cca 2.500 €. Škodu si obec bude uplatňovať u vinníka 

cestou súdu. 

Uzn. č. 53/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Oznámenie poslanca J. Baláža o vzdaní sa odmeny poslanca OZ od 1.4.2013 v prospech 

kultúrneho rozvoja obce. 

 Mgr. Kováčik – má k tomu výhrady, bolo to na popud zamestnankyne obce, ktorá mala 

pripomienky ku každomesačným zasadnutiam OZ a následnej potrebe zvýšenia prostriedkov 

na odmeny poslancov.  

 J. Baláž – vyjadril sa, že to nebolo na tento popud, ale to tak len vyznelo. 

Uzn. č. 54/2013     

 Za: 6 (P. Gabľas, Bc. Košičiar, PhDr. Mičianik, Ing. Palečka, Mgr. Račko, J. Uhrin)  

 Proti: 2 (Bc. Ďalog, Mgr. Kováčik)   

 Zdržal sa: 1 (J. Baláž) 

 

 Žiadosť p. Tkáčovej o výmenu linolea v prenajatých priestoroch kaderníctva. 

Uzn. č. 55/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – návrh na rekonštrukciu WC pri kultúrnom dome podľa predloženej škice. WC 

a kuchynka by sa zriadili v súčasných priestoroch kancelárie, šatne a prenajatej kancelárie 

rybárskeho zväzu. Rekonštrukcia WC v súčasných priestoroch so vstupom zo zasadačky 

strmými schodmi a prístavbou prekrytia vstupu do WC a kotolne by nebola stavebne 

a esteticky vhodná. 

 Ing. Palečka – uvedenými stavebnými úpravami v kultúrnom dome sa získajú plnohodnotné 

priestory pre kultúrne podujatia, kary, posedenia. Klub dôchodcov je stará, vlhká a tmavá 

budova. 

 Uzn. č. 56/2013  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 

 Blana Berkyová – žiada obec o pridelenie sociálneho bytu alebo pozemku kde by si mohla 

postaviť bývanie. Pani Anna Babicová z Kriváňa, ktorá vlastní pozemok kde má postavenú 

chatrč ju z neho vyháňa. Musí sa odtiaľ odsťahovať, má malé dieťa, o ktoré sa náležite stará 

čo potvrdí aj lekárka. 

 Starosta – podmienku dostatočného príjmu na pridelenie sociálneho bytu nespĺňa. 

 

 Mgr. Tkáč – priestory kaderníctva premeral a došiel k inej výmere ako uvádza obec. 

V nájomnom má zahrnutú aj ½ WC, ktoré má samostatný vodomer. Upozornil, že pri úhrade 

stočného sa nepostupuje jednotne k nájomcom. Dve miestnosti pri kaderníctve, ktoré nemajú 

samostatný vstup, nevyužíva. Ekonómka obce bola neochotná keď prišiel reklamovať návrh 

dodatku. Požiadal aby boli nájomníci osobne pozvaní k prerokovaniu návrhu dodatkov/zmlúv. 
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 Starosta – bez podkladov sa nevie vyjadriť k pripomienkam, treba prísť na obecný úrad. Na 

základe vyúčtovania energií došlo k expedovaniu dodatkov. Ak sú sťažnosti treba prísť na 

úrad, skontroluje sa to, výmery sa premerajú. 

 Mgr. Račko – opakovane počul sťažnosti na arogantné správanie ekonómky. Počas 

stránkových dní má byť občan nejakým spôsobom vybavený. 

 

 Mgr. Tkáč – splašky z kanalizácie tečú jarkom medzi budovou polície a bytovkou. 

 Starosta – ten istý problém je pri p. Žigovi a I. Peťkovi. Spôsobené napojením občanov na 

dažďovú kanalizáciu na ul. SNP. 

 J. Baláž – tiež pri J. Očovanovi je časť kanalizácie bez rúr, vedená povrchovo. 

 

 Bc. Ďalog – ako to bude s pozývaním Igora Berkyho na obecnú radu. 

 Starosta – ak sa vyskytne problém, môže ho pozvať. Ale nie  pravidelne na všetky zasadnutia.  

 Ing. Jakab – zasadanie obecnej rady je neverejné. 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 19.10 hod. 

 

V Lovinobani dňa 31.5.2013 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

        


