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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 7/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. septembra 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. Kultúrne podujatie – deň obce 

6. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2013 

7. Rozpočtové požiadavky pre rok 2014 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Bc. Peter Ďalog, Pavol Gabľas, Mgr. Ľubomír Kováčik, PhDr. Pavel Mičianik, 

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

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomný: 

Poslanec – Bc. Jozef Košičiar 

K bodu 1/  

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

V bode rôzne sa preberie rozpočtové opatrenie č. 5/2013. 

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

 Starosta – návrh za overovateľov – Bc. Peter Ďalog, Pavol Gabľas 

návrh za členov návrhovej komisie – Mgr. Ján Račko, Mgr. Ľubomír Kováčik 

Uzn. č. 76/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom OZ úloha pre zástupcu starostu preveriť možnosť finančného krytia 

akcie „Deň obce“ – presun 1.200 € v rámci bežného rozpočtu. Bolo zrealizované. 

 Starosta – minulé OZ žiadalo starostu preveriť možnosť opravy havarijného stavu kanalizácie 

na ulici Komenského v dĺžke 100m. Dal vypracovať projektovú dokumentáciu, čaká na 

vyjadrenie príslušných inštitúcií. Budú sa musieť uskutočniť preložky plynových prípojok. 

Cena približne 36.000 €.   

Uzn. č. 77/2013   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Palečka - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 11. septembra 2013. 

Uzn. č. 78/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 Bc. Ďalog – chceme obnoviť tradíciu septembrových podujatí. Deň obce sa uskutoční 21.9. so 

začiatkom o 13.00 pri kinosále. Vystúpi hudobná skupina, western, ryžovanie zlata, deti z MŠ, 

predaj guľášu, večer zábava. Rozpočet 1.200 €. 

 PhDr. Mičianik – považuje náklady za podujatie vysoké. Navrhuje pre rok 2014 (okrúhle 70. 

výročie SNP) aby Obvodný úrad v spolupráci s obcou usporiadal okresné oslavy SNP 

v Lovinobani. Vie zabezpečiť aj vystúpenie skupiny, ktorá predvádza ukážky bojov. 
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 Starosta – kultúrne akcie by sa mali združovať a usporadúvať spolu s kultúrnou komisiou, 

pretože náklady sú vysoké. 

 Mgr. Kováčik – v iných obciach sa uskutočňuje viac kultúrnych podujatí.  

Uzn. č. 79/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 

K bodu 6/ 

 Starosta – čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2013 dostali poslanci k dispozícii v písomnej 

forme spolu aj s komentárom ekonómky.   

Uzn. č. 80/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

K bodu 7/ 

 Starosta – predložených rozpočtových požiadaviek prečítaných zástupcom starostu v zápise 

z obecnej rady je veľa. Požiadavky o dotácie predložila ZŠ, volejbalisti, futbalisti, ďalej sú 

tam požiadavky na investičné a kultúrne akcie. S finančnými prostriedkami treba nakladať 

účelne a efektívne a predovšetkým urobiť rozbehnuté akcie: zakúpenie traktora je pred 

ukončením súťaže, k chodníku pri ceste I/50 pripravuje povolenia, k rekonštrukcii časti 

kanalizácie na ulici Komenského pripravuje povolenia, budúci rok sa uskutoční z poskytnutej 

dotácie  rekonštrukcia verejného osvetlenia - spoluúčasť obce, je spracovaná štúdia na novú 

MŠ.  

Uzn. č. 81/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

K bodu 8/ 

 Starosta – predložené rozpočtové opatrenie č. 5/2013 – presun 14.510 € na zabezpečenie 

externého manažmentu v implementácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia“. 

Uzn. č. 82/2013  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

K bodu 9/ 

 B. Bakanová, riaditeľka MŠ – opýtala sa prečo obec čaká s výstavbou novej MŠ, budova je 

v havarijnom stave a Ing. Hámorník, prednosta ObÚ sa pri návšteve obce vyjadril, že na 

výstavbu nových budov MŠ sa dotácie poskytovať nebudú. 

 Ing. Palečka – prednosta ObÚ uviedol, že na výstavbu nie ale len na rekonštrukcie. 

 PhDr. Mičianik – navrhuje komplexnú prestavbu/rekonštrukciu na pôvodnom mieste. 

 Starosta – pre nové programové obdobie čerpania eurofondov ešte nie sú stanovené programy 

(oblasti pre poskytovanie nenávratných príspevkov). Z vlastných prostriedkov nie je možné 

postaviť novú budovu MŠ, štát to musí podporiť ak chce aby deti do chodili do MŠ. Vypíše 

súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie na budovu MŠ. 

 

 PhDr. Mičianik – pochvala obce za vybudovanie novej studne oproti ev. fare. Návrh na 

riešenie problému divokých skládok – na Spiši prostredníctvom VZN udeľujú občanom, ktorí 

nahlásia tvorcu divokých skládok odmenu. 

 Starosta – pravdepodobne MŽP SR zvýši poplatky za uloženie odpadu na skládkach - treba 

separovať. 
 

K bodu 10/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.00 hod. 
 

V Lovinobani dňa 20.9.2013 
 

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

 

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

 

  Pavol Gabľas      ............................. 

 

 

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

        


