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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 8/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. októbra 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 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka a dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Lovinobaňa  

6. Investície pre rok 2014 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Bc. Jozef Košičiar, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ing. Ján Palečka, Mgr. Ján 

Račko, Ján Uhrin 

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomní: 

Poslanci – Bc. Peter Ďalog, Pavol Gabľas, Mgr. Ľubomír Kováčik 

 

K bodu 1/  

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 hod. a privítanie prítomných.  

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

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

návrh za členov návrhovej komisie – Mgr. Ján Račko, Bc. Jozef Košičiar 

Uzn. č. 83/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom OZ neboli uložené úlohy. 

Uzn. č. 84/2013   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Palečka - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 23. októbra 2013. 

Uzn. č. 85/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 Starosta – predložený dodatok k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

a dieťa MŠ a školských zariadení. Na základe požiadavky riaditeľky ZŠ zvýšená dotácia na 

mzdy a prevádzku na žiaka v ŠKD pre rok 2013 na sumu 337 €.  

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór – v dodatku chybne uvedený odkaz na právne predpisy. 

Volejbalový klub Lovinit je potrebné už označovať ako Volejbalový klub Lovinit  pri CVČ 

ZŠ Lovinobaňa, keďže je súčasťou CVČ. 

Uzn. č. 86/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
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K bodu 6/ 

 Starosta – poslanci dostali súpis investičných akcií podľa doručených požiadaviek pre rok 

2014. V súpise sú aj akcie, ktoré nie sú investíciami (kapitálové výdavky) do 1.700 €. 

Rozpracované akcie sú: rekonštrukcia osvetlenia (spoluúčasť) 12.100 €, chodník pri ceste I/50 

48.000 €, kanalizácia časť ulice Komenského 37.000 €, rekonštrukcia priestorov v kine za 

účelom zriadenia toaliet a kuchynky cca 10.000 €. Nutné sú aj opravy striech – klub 

dôchodcov výmena ½ plochy (cca 5.000 €) a náter strechy budovy sociálnych bytov (cca 

4.000 €). Plocha pred domom služieb nie je vo vlastníctve obce – problém pre jej 

rekonštrukciu. V prípade zakúpenia bunky s WC k multifunkčnému ihrisku problémom je jej 

napojenie na kanalizáciu, resp. žumpu. Na prípadné ďalšie investičné akcie je možné ešte 

použiť 100.000 €. Ďalšie požiadavky sú na rekonštrukciu chodníka od križovatky Školská 

ulica po kino, rekonštrukciu povrchu ulíc Partizánska a pred pohostinstvom, rekonštrukciu 

komunikácie Komenského, dažďová kanalizácia a cesta v Uderinej ku p. Karásekovi. V zlom 

stave je aj Mierová ulica, najmä jej rovná časť. Zmluva o obstaraní traktoru bolo podpísaná, 

dodávateľ ho sľúbil dodať v priebehu pár týždňov. 

 PhDr. Mičianik – najväčšia zhoda medzi predkladateľmi rozpočtových požiadaviek je 

v nasledovných rekonštrukciách: chodníky Štefánikova, ulica Komenského, opravy v budove 

OcÚ, rekonštrukcie na štadióne. 

 Bc. Košičiar – nie je proti rekonštrukciám chodníkov – sú v zlom stave. Ale v prípade, že sa 

v obci bude robiť kanalizácia tak sa rozbúra podložie, obrubníky,... 

 Starosta – obec v dohľadnom čase nezíska prostriedky na vybudovanie kanalizácie (potreba 

6,5 mil. €), nie sme zaradený medzi sídlami, ktoré sú oprávnené čerpať financie. Preto je 

zbytočné čakať s rekonštrukciou chodníkov do vybudovania kanalizácie. Kanalizáciu nevidí 

reálnu v horizonte 20 rokov. Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu 

ČOV na Envirofond. 

 Ing. Palečka – chodník v strede obce od Školskej ulice po kino je najvyťaženejší. 

 J. Uhrin – treba pokračovať aj vo výmenách vedení obecného rozhlasu, sú poruchové. 

V Uderinej je potrebné vybudovať plynové kúrenie v kultúrnom dome. 

 

 Mgr. Račko – otázka ako je to s prípravou výstavby materskej školy. 

 Starosta – bude spracovaná projektová dokumentácia. 

 

 OZ schvaľuje realizáciu nasledovných investícií pre rok 2014: spoluúčasť na rekonštrukcii 

osvetlenia v obci, rekonštrukcia chodníka pri ceste I/50, rekonštrukcia časti kanalizácie na 

ulici Komenského, zriadenie WC a kuchynky v budove kina, výmena ½ strešnej krytiny na 

klube dôchodcov, náter plechovej strechy budovy sociálnych bytov, rekonštrukcia chodníka 

ulica Štefánikova v úseku križovatka Školská – kino, plynové kúrenie v kultúrnom dome 

v Uderinej. 

Uzn. č. 87/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 

 PhDr. Mičianik – pri čistení jarku za autobusovou zastávkou smer Banská Bystrica je potrebné 

zeminu odviesť preč, napr. na trávnatú plochu pri zastávke, pretože ak ostane na okraji jarku 

časom ju voda zmyje späť. Asfaltový povrch chodníka na nadjazde je rozsypaný, treba 

upozorniť správcu cesty. Evanjelická cirkev pravdepodobne požiada obec o dotáciu na opravu 

zvonov a hodín. 

 J. Uhrin – v Uderinej je tiež porucha na zvonoch. 

 

K bodu 8/ 

 V. Gábor – žiada uzatvorenie cesty pred domom, otázka kto čistí jarok za jeho záhradou. 

 Starosta – jarok patrí Povodiu Hrona – čistia ho len ručne, stroj tam nevojde. Cesta nepatrí 

obci, vozidlá ju minimálne využívajú, pretože je rozbitá. 
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 J. Melicherčík – nepáči sa mu, že obec čistí priepust pod cestou I/50 za jeho bytovým domom 

a odvodňovací jarok. Opýtal sa načo sú na obecnom úrade 4 pracovníci, kedysi tam pracovala 

jedna žena. 

 Starosta – obec čistí priepust a jarok aby prívalové dažďové vody nezatápali záhrady. Obec 

potrebuje súčasný počet zamestnancov, na obce bolo prenesené množstvo kompetencií, môže 

prísť aspoň na týždeň sledovať ich prácu. Požiadal ho aby nespaľoval plastové odpady. 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.30 hod. 

 

V Lovinobani dňa 31.10.2013 

 

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

 

Overovatelia: Ján Baláž      ............................. 

 

  PhDr. Pavel Mičianik, PhD.    ............................. 

 

 

 

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

        


