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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 5/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

8. Informácia hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti 

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013 

10. Odkúpenie pozemkov v areáli ČOV od SPF 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Pavol Gabľas, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Mgr. Ján Račko, Ing. Ján Palečka, 

Ján Uhrin  

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomní: 

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

K bodu 1/  

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.13 hod. a privítanie prítomných. 

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

 Starosta – návrh za overovateľov – PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ján Uhrin 

návrh za členov návrhovej komisie – Ján Baláž, Mgr. Ján Račko 

Uzn. č. 60/2013  Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – bol uskutočnený súpis kníh v knižnici v Uderinej. 

 Ing. Palečka – súpis bude prevedený aj do elektronickej formy pracovníčkou zaradenou na 

aktivačnú činnosť. 

Uzn. č. 61/2013   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Palečka - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 18. júna 2013. 

Uzn. č. 62/2013  Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 Starosta – požiadal hlavného kontrolóra obce o stanovisko (tvorí prílohu zápisnice) 

k predloženému záverečnému účtu (tvorí prílohu zápisnice) obce za rok 2012. 

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór obce – informácia o jednotlivých položkách záverečného účtu 

obce. Výsledkom celkového hospodárenia obce za rok 2012 je prebytok vo výške 102.905,50 

€. Navrhol schváliť záverečný účet obce bez výhrad.  
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Uzn. č. 63/2013  Za: 6 (prítomný aj P. Gabľas) Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

K bodu 6/ 

 Starosta – záverečný účet je predložený v predpísanej forme. Prebytok hospodárenia sa 

použije na tvorbu rezervného fondu. 

Uzn. č. 64/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 

 Ing. Palečka – informácia o predloženom pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2013. 

Uzn. č. 65/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

 Hlavný kontrolór – informácia (tvorí prílohu zápisnice) o výsledkoch kontroly nedaňových 

pohľadávok. Prijaté opatrenia na riešenie nevymožiteľných pohľadávok (odpis), pohľadávky 

za byty a TKO (osobitný príjemca) a v prípade úmrtia dlžníka (dedičské konanie). Navrhol 

aby OZ požiadalo starostu obce prijať opatrenia na vymáhanie dlhu bývalej nájomníčky (Ing. 

Ličková); vymáhanie nedoplatkov miestneho poplatku za TKO u najväčších dlžníkov; zistenie 

vlastníkov rodinných domov napojených na kanalizáciu, ktorí doteraz nemajú s obcou 

príslušné zmluvy.  

Uzn. č. 66/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – rozpočtové opatrenie č. 4/2013 – presun z rezervného fondu do príjmových 

finančných operácií vo výške 26.500 € na zakúpenie traktora a 1.500 € na dofinancovanie 

kúpy drviča konárov. Nadácia Pontis poskytne obci príspevok vo výške 4.780 € v rámci 

projektu „Obce bližšie k Vám 2013“. V rámci projektu sa zakúpi okrem vriec na separovaný 

zber, 1000 l kontajnerov, osvetových kalendárov pre domácnosti na nakladanie s odpadmi 

aj drvič konárov. Kvalitný drvič na konáre do hrúbky 10 cm za traktor stojí cca 2.300 €, obec 

by dofinancovala rozdiel. 

Uzn. č. 67/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10/ 

 Starosta –  obec má vlastnícky vysporiadané všetky pozemky v areály ČOV okrem tých vo 

vlastníctve SPF. Návrh uznesenia, v ktorom obec schvaľuje odkúpenie pozemkov SPF za nimi 

stanovených podmienok. Cena stanovená znalcom cca 2,70 €/m2. Po vysporiadaní pozemkov 

sa môže pristúpiť k príprave rekonštrukcie ČOV. 

Uzn. č. 68/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 11/ 

 Starosta – Prof. Sloboda (obec od neho odkúpila pozemok pri cintoríne) má záujem 

odfinancovať chýbajúce tabule s označením ulíc. 

 PhDr. Mičianik – pri príležitosti osláv SNP by sa uskutočnilo posedenie ako spomienka na 

otca Prof. Slobodu – Janka Slobodu, ktorý bol redaktorom Slobodného slovenského vysielača 

v Banskej Bystrici. 

 

 Mgr. Račko – návrh na rekonštrukciu budovy Klubu dôchodcov, ktorá je v zlom stave. 

 Starosta – k príprave rozpočtu na budúci je potrebné predložiť rozpočtovú požiadavku. Ako 

prvé je potrebné zrekonštruovať strechu. 

 

 PhDr. Mičianik  - športové podujatie ROMA CUP Lovinobaňa organizované obcou bolo 

zneužité na predvolebnú kampaň. Bc. Ďalog vyzýval prítomných na voľbu Ing. Hámorníka v 

jesenných voľbách do VUC. Na podujatí Váľanie mája si občania za guľáš platili 1,30 €, tu sa 

podával zadarmo. Nesúhlasí s poskytnutím príspevku 250 € a žiada opätovné hlasovanie 

o jeho poskytnutí. Obec nemá sponzorovať predvolebné kampane. 



 

Zápisnica č. 5/2013 z  OZ konaného dňa 26. júna 2013 3/3 

 Mgr. Račko – nepodporil minule poskytnutie príspevku, pretože táto skupina občanov je 

najväčším dlžníkom obce. 

 Ing. Palečka – žiadosti predkladané priamo na zasadnutie obecného zastupiteľstva nemajú byť 

akceptované. 

 Ján Uhrin – pri podujatiach organizovaných obcou je zvykom poslať poslancom pozvánku, 

teraz ju nikto nedostal. 

 Starosta – žiadosť OZ ROMA klub Lovinobaňa o poskytnutie dotácie na organizáciu turnaja 

ROMA CUP bola na minulom zasadnutí OZ zmenená na kultúrnu akciu, ktorej organizátorom 

bude obec. Vyúčtovanie doručené Bc. Ďalogom nie je možné akceptovať ako daňový doklad. 

 

 PhDr. Mičianik – sťažnosti občanov na hluk od unimobuniek na dvore sociálnych bytov. Vraj 

sa v nich skladuje a pije alkohol. 

 Starosta – zistí aktuálny stav. Využitie buniek bolo zamýšľané na skladovanie dreva pre 

nájomcov sociálnych bytov. Možné riešenie je odpredaj alebo likvidácia. 

 

K bodu 12/ 

 M. Martinský – spodnú časť Komenského ulice pri veľkom daždi zaplavujú splašky. Od domu 

Bellovcov kde sa zbiehajú dve vetvy kanalizácie (cca 600mm) pokračuje ďalej len rúra 

s priemerom 400 mm. Na konci ulice pri p. Oláhovej je kanalizácia napojená na šachtu 

z boku. 

 Starosta – kanalizácia je zmiešaná (dažďová a splašková) a do zeme boli položené zlé rúry 

(malý priemer a deravé), to spôsobuje problémy. Situácia sa prerokuje na rade OZ. 

 PhDr. Mičianik – v prípade, že nie je kompletné vybudovanie kanalizácie v obci do 5 rokov 

reálne, je potrebné v tomto úseku vymeniť kanalizačné potrubie za širšie. 

 D. Pazucha – my čo si platíme stočné máme zlú kanalizáciu, neplatiči na Štvrti 1. mája majú 

dobrú. 

 

 A. Oláhová – požiadala o kosenie pod jej záhradou, je to obecný pozemok. 

 Starosta – nie je to obecný pozemok, jedná sa o ochranné pásmo cesty – Slovenská správa 

ciest. Obec je vyťažená kosením vlastných priestranstiev – cintorín, centrum obce, štadión, 

MŠ, zastávky pri nadjazde,... 

 

 Ing. Sojčiaková – v rámci projektu Nadácie Pontis chce spracovať prieskum prečo občania 

veľa platia za TKO. Požiadala obec o poskytnutie potrebných údajov. 

 Starosta – údaje budú poskytnuté. 

 

 Starosta – v auguste sa neuskutočnia zasadnutia OR a OZ z dôvodu dovolenky. 

 

K bodu 13/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.44 hod. 

 

V Lovinobani dňa 28.6.2013 

 

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

 

Overovatelia: PhDr. Pavel Mičianik, PhD.    ............................. 

 

  Ján Uhrin      ............................. 

 

 

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

        


