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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 9/2013 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. decembra 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. Správa ZŠ o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2012/2013 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a viacročného rozpočtu 

do roku 2016 

7. Rozpočet obce na rok 2014 na roky 2015-2016 

8. VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa 

9. VZN č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Lovinobaňa na úseku školstva 

10. VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lovinobaňa 

11. VZN č. 5/2013 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 

2014/2015 

12. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

13. Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 

15. Plán práce obecného zastupiteľstva a obecnej rady pre rok 2014 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

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

Mgr. Ján Račko 

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

Neprítomní: 

Poslanci – Bc. Peter Ďalog, Mgr. Ľubomír Kováčik, Ján Uhrin 

 

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 – Mgr. Ján Račko, Bc. Jozef Košičiar   

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

Uzn. č. 88/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom OZ neboli uložené úlohy. Investičné akcie pre rok 2014 schválené na 

minulom zasadnutí boli zapracované do návrhu rozpočtu obce a prerokované na obecnej rade. 

Uzn. č. 89/2013   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  4/  

 Ing. Palečka, zástupca starostu - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 20. novembra 2013. 

Uzn. č. 90/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 RNDr. Golianová, riaditeľka ZŠ – správa ZŠ o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za šk. rok 2012/2013. Informácia o oceneniach školy, org. štruktúre, vzdelávacom 

pláne, projektoch, kontrolách v ZŠ a financovaní normatívnom a nenormatívnom. Správa je 

zverejnená na web stránke školy.  

 Starosta – správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ. V troch 

triedach je zapísaných 52 detí, informácia o zamestnancoch, aktivitách a materiálnych 

a priestorových podmienkach v MŠ. 

Uzn. č. 91/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

K bodu 6/ 

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór obce – stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 až 2016. 

Rozpočet na rok 2014 je navrhnutý ako schodkový, schodok je krytý prebytkom finančných 

operácií. Rozpočet na rok 2014 odporúča schváliť. Návrh rozpočtov na roky 2015 a 2016 je 

totožný s rokom 2014, t .j. sotva plní cieľ, ktorý sa dlhodobým rozpočtovaním sleduje. 

Viacročný rozpočet na roky 2015 a 2016 navrhuje zobrať na vedomie.  

Uzn. č. 92/2013  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 

 Starosta – návrh rozpočtu bol podrobne prerokovaný na zasadnutí obecnej rady, na ktorú boli 

pozvaní všetci poslanci. Sú v ňom zapracované investičné akcie schválené na minulom 

zasadnutí OZ a ostatné požiadavky. Na krytie schodku rozpočtu sa použije rezervný fond vo 

výške 73.633,57 €. 

Uzn. č. 93/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

 Starosta  – návrh VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa. 

 Ing. Palečka – vo VZN doplnená úhrada za CVČ vo výške 0,50 € za žiaka a mesiac a tiež 

úhrada pre dospelých stravníkov v školských jedálňach. 

Uzn. č. 94/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – VZN č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Lovinobaňa na úseku 

školstva. Vo VZN je prepočet finančných prostriedkov na dieťa a kalendárny rok pre školské 

zariadenia – MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ a CVČ so sídlom mimo obce. 

Uzn. č. 95/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lovinobaňa. Na základe 

protestu prokurátora musia obce mať schválený postup v prípadoch nepriaznivých 

klimatických podmienok a pri vyhlásení mimoriadnej situácie  

Uzn. č. 96/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 11/ 

 Starosta – VZN č. 5/2013 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský 

rok 2014/2015. 

Uzn. č. 97/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 12/ 

 Starosta - dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Na základe tohoročných nákladov na odvoz tuhého komunálneho odpadu sa 

stanovuje poplatok za komunálne odpady vo výške 16 € osoba/rok. V roku 2013 bola výška 

poplatku 18 € osoba/rok. 

Uzn. č. 98/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 13/ 

 Ing. Jakab – informácia o výsledkoch kontroly v zmysle § 18 f zákona o obecnom zriadení. 

Nedostatky v oblasti nájomného – v zmluvách chýba doložka o postupe pri inflácii, v dome 

služieb obec znášala všetky náklady za stočné, pri vyúčtovaní sa nepostupovalo vo všetkých 

smeroch v zmysle zmlúv, nedostatky v texte zmlúv, vypracovať zmluvy na prenájom 

poľnohospodárskej pôdy. Nedostatky v oblasti prevádzky pohrebísk – v texte zmlúv 

neuvedený dátum kedy nájom hrobového miesta vznikol, opätovne vyzvať osoby, ktoré 

neuzatvorili nájomné zmluvy, dosiahnuť aby hrobové miesta tvorili súvislé rady. Nedostatky 

v oblasti kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – nevyužitá  návrhová komisia, 

OZ nemôže úlohy adresovať zamestnankyni OcÚ ale požiadať starostu, ak je uznesenie 

spojené s výdavkami je potrebné uviesť konkrétnu finančnú čiastku, dôležité aby poslanci 

v rámci spätnej väzby boli informovaní o vykonaní uznesení v praxi. Nedostatky v oblasti 

finančných operácií – nepriradené inventárne číslo k nadobudnutému majetku. 

 Starosta – nájomcovi p. Tkáčová bolo odpustené nájomné počas materskej dovolenky. 

Nájomnému za poľn. pôdu bude riešiť pracovníčka obce. Nedostatky sa budú priebežne 

odstraňovať.  

Uzn. č. 99/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 14/ 

 Ing. Palečka – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 – inventarizácia 

pokladne, následná finančná kontrola pokladničných operácií, kontrola inventarizácie majetku 

a záväzkov, kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní, následná 

finančná kontrola nedaňových pohľadávok obce, následná kontrola dodržiavania VZN obce 

o poskytovaní dotácií, následná finančná kontrola fin. operácií na vybranom bankovom účte. 

 Starosta – vydal vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní. 

Uzn. č. 100/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 15/ 

 Ing. Palečka – plán práce obecného zastupiteľstva obecnej rady pre rok 2014. Zasadnutia OZ 

sú plánované v každú poslednú stredu v mesiaci, predchádzať im bude zasadnutie obecnej 

rady. V júni/júli je potrebné zrealizovať voľbu hlavného kontrolóra obce a už v novembri 

schváliť rozpočet na rok 2015, pretože na prelome novembra a decembra sú komunálne 

voľby. 

Uzn. č. 101/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 16/ 

 Starosta – návrh na odpísanie nevymožiteľnej daňovej pohľadávky za Lovinit, a.s. v konkurze 

vo výške 17.494,54 €. 

Uzn. č. 102/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – návrh za prísediacich Okresného súdu v Lučenci – Mgr. Ľ. Kováčik, J. Melicherčík, 

Ing. J. Mániková. 

Uzn. č. 103/2013 Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 17/ 

 D. Pazucha – otázka ako sa rieši kanalizácia na ulici Komenského a návrh na umiestnenie 

dopravnej značky „slepá ulica“ pri bytovom dome na ulici Komenského – vozidlá prechádzajú 

tade na cestu I/50 a keď je blato roznosia ho po ulici. 

 Starosta – ku kanalizácii sa ešte musí vyjadriť StVaK, následne bude stavebné povolenie. 

Nákup dopravnej značky sa zváži pri najbližšej objednávke značiek. V prípade chodníka pri 

ceste I/50 je potrebné na základe požiadavky SSC zapracovať do projektu vpuste na dažďovú 

vodu, ktorá sa zvedie do jestvujúceho potrubia pod chodníkom. 

 

 PhDr. Mičianik – otázka k termínu dodávky traktora. 

 Starosta – v priebehu týždňa by mal byť dodaný. 

 

 Ing. Mičianik – hodinový stroj na hodinách na ev. kostole má 60 rokov – sú opotrebované 

ozubené kolieska, nabiehajú/meškajú pri výkyvoch počasia. V prípade zakúpenia nového 

zariadenia odpadajú komplikované prevody a je presné, pretože je umiestnené vo veži a je 

napájané signálom z Frankfurtu. Požiadali obec o príspevok, pretože hodiny slúžia všetkým 

občanom. Cena zariadenia je približne 2.900 € bez DPH. 

 Starosta – posúdime možnosť technického riešenia, najlepšie aj tam kde to už majú 

namontované. 

 J. Baláž – vie poradiť a pomôcť pri výbere systému. 

 

 RNDr. Golianová – časť školskej záhrady má v prenájme p. D. Caban, dlhší čas sa o ňu 

nestará. Zostatok vlastných príjmov školy v roku 2013, z ktorých väčšiu časť si v tomto roku 

ponechala obec ako kompenzáciu investícií do rekonštrukcie školy, nepostačuje na potreby 

školy. Ďakuje obecnému úradu za pomoc pre školu. 

 Starosta – záhradu zrejme bude musieť obec kosiť. V minulosti bola dohoda, že časť príjmov 

školy si ponechá obec ako kompenzáciu za práce nad rámec projektu rekonštrukcie školy. 

 Ing. Palečka – finančné otázky je potrebné si vysvetliť s ekonómkou. 

 Mgr. Račko – zverejniť informáciu o možnosti prenájmu školskej záhrady na kosenie a zber 

ovocia prostredníctvom obecného občasníka. 

 

 P. Rafaj – potreba riešiť asfaltový povrch Mierovej ulice, tečúca voda vymýva asfalt. Podľa 

vtedajšieho starostu p. Fančiho sa mala ešte jedna vrstva asfaltu položiť. 

 Starosta – cesta zrejme nebola pri výstavbe poriadne zhutnená. Najhorší úsek je medzi Mgr. 

Kováčikom a Ľ. Koškom. V prípade, ak po záverečnom účte obce za 2013 zostanú finančné 

prostriedky bude potrebné tento úsek ulice riešiť. 

 

 Mgr. Salaj – žľab na konci ulice Timravy nie je dostatočne dimenzovaný na zachytávanie 

tečúcej vody. Ulica je zanášaná štrkom a blatom. Obec nesleduje statiku komína pri kotolni na 

Štvrti 1. mája, ak padne ohrozí okolité domy, aj jeho rodičovský dom. Ovocný sad je 

spustošený – nekosí sa, vlastníci sa o stromy nestarajú, je tam 42 podielnikov. Treba ich 

vyzvať na starali o svoj majetok. Pri garážach na Štvrti 1. mája je nálet agresívnej dreviny, 

žiada obce aby to na jar VPP pracovníci vyčistili. Pochválil zrekonštruovanú studňu na ulici J. 

Slobodu, ale treba ju uzamknúť. 

 

 Mgr. Maťašová – ďakuje za financie na rekonštrukciu polovice strechy na klube dôchodcov. 

Je potrebné tam riešiť aj elektriku a vodu – hlavne teraz aby nezamrzla. 

 P. Rafaj – na práce by sa mali robiť výberové konania, aj on s kolegom by vedeli elektriku 

urobiť. 

 Ing. Koška – financií v obci nie je nikdy dostatok, zvlášť preto treba si pri nákupoch prác 

porovnať viaceré ponuky. On mal na dodávku brány na halu ponuky v cenách od 4.500 do 

12.000 €.  

 Starosta – rekonštrukcia elektroinštalácie si vyžaduje aj revízne správy oprávnenej osoby. 

 

 



 

Zápisnica č. 9/2013 z  OZ konaného dňa 11. decembra 2013 5/5 

 

K bodu 18/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 19.05 hod. 

 

 

V Lovinobani dňa 13.12.2013 

 

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

 

Overovatelia: Bc. Jozef Košičiar     ............................. 

 

  Mgr. Ján Račko      ............................. 

 

 

 

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

        


