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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 6/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. júla 2013 o 17.00 hod. 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

5. Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/50 

6. Kultúrne podujatie – dni obce 

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., Ing. Ján Palečka 

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomní: 

Poslanci – Mgr. Ján Račko, Ján Uhrin 

K bodu 1/  

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.10 hod. a privítanie prítomných. 

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

 Starosta – návrh za overovateľov – Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar 

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

Uzn. č. 69/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – neboli uložené žiadne úlohy na min. zasadnutí. 

Uzn. č. 70/2013   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Starosta – predložené VZN upravujúce nakladanie s odpadmi z dôvodu zmeny zákona 

o odpadoch – úprava nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO). 

Občania by mali prednostne doma kompostovať BRKO. Ak sa obci podarí podpísať dohody 

s min. 50 % domácností, že budú na vlastných kompostoviskách  kompostovať BRKO, 

nebude musieť obec zabezpečovať triedený zber BRKO na svojom území. V opačnom prípade 

musí obec zabezpečiť triedený zber BRKO a tým pádom stúpnu poplatky za likvidáciu TKO 

pre všetkých obyvateľov. Je zakázané umiestňovať BRKO do kuka nádob. Obec zakúpila 

drvič na konáre. 

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór – objem 1m3/osoba/rok drobného stavebného odpadu, ktorý sa 

môže umiestniť do kuka nádob považuje za veľký a nepraktický. 

 Starosta – množstvo vychádza zo zákona. 

Uzn. č. 71/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 5/  

 Starosta – spracovaná projektová dokumentácia k rekonštrukcii chodníka popri ceste I/50 – 

kombinácia asfalt (most - Štúrova ulica) a zámková dlažba (Štúrova ulica – p. Kováčik). 

Potrebuje približne dva mesiace na vybavenie stavebného povolenia. Rozpočtovaná cena je 

95.711 €. 

 Ing. Palečka – rozpočtovaná cena je prehnaná, vychádza to 150 €/m2. Ak sa nejaká normálna 

suma, max. polovičná, nevysúťaží treba opravu riešiť svojpomocne prostredníctvom 

zamestnania ľudí a kúpenia strojov pre nich. 

 Pani Valachová – v súťažných podmienkach navrhuje stanoviť maximálnu cenu, cenu 

stanoviť ako hlavné kritérium, v opačnom prípade odstúpiť. 

 Starosta – cena sa vysúťaží. V prípade svojpomocnej výstavby je potrebné zamestnať aj 

stavebný dozor. 

 OZ schvaľuje realizáciu predmetnej investície v zmysle vypracovanej projektovej 

dokumentácie. Z uznesenia sa vypúšťa suma rozpočtových nákladov.  

Uzn. č. 72/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

K bodu 6/ 

 Bc. Ďalog – v minulosti bola v obci tradícia jarmokov, resp. baníckych dní. Navrhol 

usporiadanie Dňa obce 21. septembra – stánkový predaj, western, dve hudobné skupiny, 

ukážka ryžovania zlata, skákací hrad, občerstvenie, vystúpenie detí z MŠ. Náklady na akciu 

vo výške 1.200 €. 

 Mgr. Kováčik – financovanie riešiť presunom z rezervného fondu. 

 Starosta – rezervný fond sa môže použiť len na kapitálové výdavky. Kultúrna komisia 

predkladala požiadavky na podujatia pri tvorbe rozpočtu – Deň obce tam nebol. Rozpočtované 

prostriedky boli na jednotlivé akcie, rezerva sa minula na ROMA CUP a akcie v Uderinej. 

 Ing. Jakab – na takéto účely nie je možné použiť rezervný fond. Financovanie treba riešiť 

rozpočtovým opatrením. 

 PhDr. Mičianik – pri príprave mala byť zaangažovaná kultúrna komisia. Podujatie sa má 

organizovať pri nejakom významnom dátume, alebo tradícii obce, napr. baníctvo. Ak akciu 

organizuje obec má byť pozvaný starosta, nie ako na ROMA CUP-e. 

 Ing. Palečka – financovať sa akcia môže presunom prostriedkov v rámci bežných výdavkov – 

z tých, ktoré sa nedočerpávajú. 

 OZ ukladá zástupcovi starostu preveriť možnosť finančného krytia akcie „Deň obce“ – zistiť 

možnosť presunu 1.200 € v rámci bežného rozpočtu, resp. z rezervného fondu. Termín do 

2.8.2013.   

Uzn. č. 73/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 

 Starosta  – je myšlienka usporiadať oslavy SNP dňa 28. augusta spojené so spomienkou na 

rodáka obce Jána Slobodu pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Spomienky sa zúčastní 

aj jeho syn, ktorý pri tej príležitosti zakúpi pre obec chýbajúce tabuľky označujúce názvy ulíc. 

 PhDr. Mičianik – Ján Sloboda bol hlásateľ Slovenského slobodného vysielača v Banskej 

Bystrici počas SNP, tiež bol básnikom a kultúrnym pracovníkom. Uskutoční sa posedenie, 

pozvú sa účastníci SNP, vatra, kladenie venca k pamätníku, občerstvenie.  

Uzn. č. 74/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

 J. Baláž – pozrel na Komenského ulici kanalizáciu je nevyhovujúce napojenie kanalizácie na 

šachtu pri p. Oláhovej. Rúry Pliešovského jarku križujúce Komenského ulicu sú upchaté, treba 

ich prepláchnuť. 

 Mgr. Kováčik – treba odborníka zavolať, ktorý sa vyzná do toho a posúdi stav. 

 Starosta – kanalizácia na Komenského ulici nie je zanesená, potrebné je vysekať napojenie na 

šachtu pri pani Oláhovej kde sa potrubie zanáša. Problémom je, že pri Dančovcoch sa zbiehajú 

dve vetvy kanalizácie (priemer 600mm a 400mm) a ďalej vedú rúry s priemerom 400mm. Do 

budúcna uvažovať s výmenou potrubia za 600-700mm, k tomu je potrebné stavebné povolenie 
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a všetky súhlasy, vedie tade plyn, voda, optický kábel. Rúra Pliešovského jarku križujúca 

Komenského ulicu až po dom p. Murára je zanesená. Potom sa vylieva von a tečie celou 

Komenského ulicou.  

 I. Dančová – je to havarijný stav, pri väčšom daždi splašky vytrysknú von. 

 OZ žiada starostu preveriť podmienky a možnosti opravy havarijného stavu vetvy kanalizácie 

na ulici Komenského v dĺžke cca 100 m.  

Uzn. č. 75/2013  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Pani Tkáčová – pred jej domom na ulici SNP neodteká dažďová voda z cesty do šachty, stále 

to nie je vyriešené. 

 Starosta - žiadal SSC o preloženie kanála a vyčistenie šachty. Zatiaľ sa to neuskutočnilo, bude 

sa u nich informovať. Problémom je, že vtoková šachta je umiestnená o 15 cm vyššie a mimo 

chodník. 

 

 PhDr. Mičianik – výhrady k podujatiu ROMA CUP, ktoré bolo na predminulom zasadnutí 

prezentované ako obecná akcia. Opýtal sa či na ňu bol pozvaný starosta. Od ľudí má 

informáciu, že Bc. Ďalog vyzýval prítomných na voľbu p. Hámorníka za poslanca VUC – 

v tom prípade to nebola obecná ale stranícka akcia. 

 Bc. Ďalog – všetky akcie sú obecné, akurát niektoré organizujú volejbalisti, futbalisti, 

zamestnanci obce,... Pán Hámorník je poslanec VUC, prednosta obvodného úradu, pri každej 

účasti priniesol nejakú cenu. 

 Mgr. Kováčik – bola to schválená obecná akcia a zúčtovaná. Obec dostáva peniaze aj na 

Rómov. Mohol prísť aj starosta. Vyskytnú sa aj počas roka neplánované akcie, budúci rok sa 

v rozpočte navýšia financie na kultúrne akcie. 

 Ing. Palečka – minimálne jeden deň pred zasadnutím OZ treba priniesť na OcÚ žiadosť, aby 

mohla ekonómka pripraviť návrh rozpočtového opatrenia. Nie ako to bolo v prípade ROMA 

CUP-u alebo teraz v prípade Dňa obce, že na zasadnutí OZ sa vytiahnu požiadavky na 

financie. 

 Starosta - podujatia sa pripravujú dopredu a má sa s nimi počítať aj v rozpočte. 

 

 I. Dančová – treba pri rozpočte myslieť aj na investičné akcie - sobášna miestnosť je 

katastrofálna, splašková kanalizácia, strecha budovy klubu dôchodcov.  

 Starosta – v návrhu rozpočtu bolo 10.000 € na rekonštrukciu OcÚ, rozhodnutím väčšiny 

poslancov sa to škrtlo a presunulo na iné kapitálové výdavky. 

 Mgr. Kováčik – v návrhu rozpočtu malo byť špecifikované plánované použitie. 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.45 hod. 

 

V Lovinobani dňa 12.8.2013 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

        


