OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Z á p i s n i c a č. 1/2012
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. februára 2012 o 17.00 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Plán práce orgánov obce v roku 2012
Prevádzkový poriadok posilňovne
VZN – trhový poriadok
VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa v roku 2011
Správa hlavného kontrolóra z kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na
prevádzku ČOV v Lovinobani
Stočné za rok 2009 až 2011
Návrh na uznesenie
Diskusia
Schválenie uznesenia a záver

Prítomní:
Starosta obce - Ing. Marian Lenhard,
Poslanci - Bc. Peter Ďalog, Bc. Jozef Košičiar, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ing. Ján Palečka, Mgr.
Ján Račko
Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab
Neprítomní: Ján Baláž, Pavol Gabľas, Mgr. Ľubomír Kováčik, Ján Uhrin
K bodu 1/
 Začiatok zasadnutia sa posunul z dôvodu neuznášania schopnosti na 17.30, po príchode Ing.
Palečku a PhDr. Mičianika z meškajúceho autobusu.
 Starosta obce Ing. Marian Lenhard privítal prítomných.
K bodu 2/
 Za overovateľov boli schválení: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Mgr. Ján Račko
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Za členov návrhovej komisie boli schválení: Bc. Peter Ďalog, Bc. Jozef Košičiar
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Program zasadnutia bol schválený
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9/


Starosta uviedol, že hlavný kontrolór obce Ing. Jakab potrebuje odísť na autobusové spojenie,
z toho dôvodu OZ prerokuje najskôr body programu, ktoré sa týkajú činnosti hlavného
kontrolóra.
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Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so súhrnnou správou o kontrolnej činnosti za rok
2011 (tvorí prílohu zápisnice).

K bodu 10/
 Hlavný kontrolór predniesol správu z kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na
prevádzku čistiarne odpadových vôd (tvorí prílohu zápisnice). Zdôraznil potrebu obmedzenia
nadčasovej práce, využívania lacnejšieho nočného elektrického prúdu a vymáhania
nedoplatkov za stočné. Upozornil na potrebu úpravy rozpočtu obce z dôvodu, že práce na
projekte Revitalizácia centrálnej zóny obce neboli ukončené v roku 2011.
K bodu 3/
 Starosta informoval o plnení úloh z minulého rokovania OZ:
Ekonómka obce stornovala faktúry za nedoplatky energií pre nájomníkov v dome služieb.
Starosta osobne sa snaží rešpektovať rokovací poriadok OZ.
Na základe záverov kontroly hlavného kontrolóra sa podarilo sprevádzkovať obecnú knižnicu,
ktorá bude otvorená v stredy v čase 15.00 -17.00 na poschodí OcÚ.
 V súvislosti s úpravou rozpočtu uviedol starosta, že bude potrebné vyčleniť aj na prevádzku
knižnice financie. V priebehu februára spolu s ekonómkou prehodnotia rozpočet a voľné
prostriedky na investičné aktivity pre tento rok. Potom sa úprava rozpočtu prerokuje na
obecnej rade. Vyzval poslancov aby porozmýšľali nad investičnými prioritami pre tento rok.
 Prevádzka ČOV si podľa starostu vyžaduje osobu odborne spôsobilú na odoberanie vzoriek,
tie sa následne vozia do Rimavskej Soboty na expertízy. Je snaha na ČOV využívať
predovšetkým nočný prúd. Je možnosť aby obec bola členom v Slovenskom centre
obstarávania, ktoré by realizovalo verejné obstarávanie, aj pre viac obcí naraz. Bolo by možné
vysúťažiť nižšie ceny na energie, vývoz TKO,..
 Hlavný kontrolór upozornil, že na internete je zverejnené iné znenie rozpočtu ako bolo
schválené. Je potrebná jednotná a zároveň prehľadná forma rozpočtu pre poslancov a na
zverejnenie pre občanov.
 Starosta odpovedal, že poslancom bol predložený výstup z informačného systému.
 Zástupca starostu, Ing. Palečka uviedol, že sa pokúsi s ekonómkou nájsť prehľadnú a jednotnú
formu, v ktorej bude rozpočet predkladaný.
 Ing. Sojčiaková upozornila, že pri úprave rozpočtu bude potrebné zohľadniť zvýšenie
prostriedkov poukázaných z Ministerstva školstva SR na činnosť ZŠ.
K bodu 11/
 Informácia starostu o histórii vyúčtovania stočného. Od roku 2010 nechce Veolia poskytnúť
údaje o spotrebe vody v domácnostiach. Na základe VZN bol občanom vyúčtovaný paušálny
poplatok za produkciu odpadových vôd. Na základe protestu prokurátora VZN obecné
zastupiteľstvo na ustanovujúcej schôdzi zrušilo. Za rok 2009 nemáme údaje o spotrebe, návrh
z obecnej rady je odpustenie stočného za rok 2009. V priebehu roku 2010 boli domácnostiam
zaslané zmluvy o pripojení na kanalizáciu a súhlasy s poskytnutím údajov o spotrebe pre
Veolia – niektorí občania podpísali, niektorí nie, a na niekoľko domácností z tých, ktoré
podpísali Veolia neposkytla údaje, pretože sa nezhodovalo meno na súhlase s menom
odberateľa vody. Domácnostiam, za ktoré obec nemá údaje o spotrebe vody je potrebné
vyúčtovať stočné na základe smerného čísla v zmysle vyhlášky č. 397/2003 o stanovení
podrobností o meraní množstva vody.
 Bc. Ďalog navrhol vyzvať aby odberatelia vody doložili vyúčtovanie za rok 2010.
 V diskusii bolo stanovené množstvo spotreby vody na osobu a rok pre domácnosti, pre ktoré
nemá obec údaje o spotrebe vo výške 25m3. Stočné za rok 2010 bude vyfakturované v dvoch
splátkach.
 Občania, ktorí nemajú možnosť sa napojiť na kanalizáciu a pravidelne (min. 2-krát ročne)
vyvážajú žumpu obec zlikviduje odpadové vody na ČOV za cenu stočného. Tým
domácnostiach, ktoré nepravidelne vyvážajú odpadové vody zlikviduje obec tieto vody na
ČOV za cenu 25€/m3.
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K bodu 4/
 Ing. Palečka informoval o činnosti obecnej rady formou prednesenia zápisnice z jej zasadnutia
zo dňa 18. januára 2012.
K bodu 5/
 Informácia starostu obce o predloženom návrhu práce orgánov obce v roku 2012.
K bodu 6/
 Mgr. Račko navrhol aby sa z Prevádzkového poriadku posilňovne vypustilo určenie miesta na
odkladanie vecí, inak by obec niesla zodpovednosť za prípadné zmiznutie osobných vecí.
 Bc. Ďalog uviedol, že ľuďom v krčme vadí, že niekto za prevádzku posilňovne berie peniaze
(napr. 200 €) a nie je v posilňovni prítomný – môže sa odtiaľ vynášať zariadenie, vstup
načierno.
 Starosta odpovedal, že za prevádzku posilňovne platí obec 30 € v hrubom, zodp. osoba vydáva
kľúče, upratuje a z domu má možnosť vidieť pohyb v posilňovni.
K bodu 7/
 Informácia starostu s VZN - trhový poriadok.
K bodu 8/
 Starosta oboznámil s VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev. VZN stanovuje podmienky rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov
a priestranstiev.
 J. Filčík upozornil, že chodník na ulici SNP je v zlom stave, matky s kočíkmi musia po ceste
chodiť.
K bodu 12/
 Starosta uviedol, že obec pristúpi k riešeniu pohľadávok za TKO a stočné formou osobitného
príjemcu dávok. Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny bude obci poukazovať sociálne dávky
za 17 rodín s najväčšími dlhmi voči obci. Obec si odpočíta časť dlžnej čiastky, bežné platby
potom zvyšok soc. dávok bude poukazovať rodinám v troch splátkach. Vymáhanie
nedoplatkov formou exekúcií je podľa starostu zbytočné, pretože dlžníci nevlastnia majetok,
ktorý by exekútor dokázal predať.


Hlavný kontrolór v súvislosti so žiadosťou ZŠ o príspevok na organizáciu plesu detí navrhol,
aby obec mávala každoročne vyčlenený balík financií v rozpočte na dotácie.





J. Filčík upozornil na túlavé psy.
Starosta uviedol, že nedávno špecializovaná firma odchytila 14 ks psov, obec to stálo 200 €.
Mgr. Račko navrhol aby sa v obecných novinách zverejnila početnosť a cena odchytov
túlavých psov.
Ing. Palečka, odpovedal, že do ďalších novín pripraví článok.




Starosta uviedol, že inventarizácia majetku a záväzkov obce k 31.12.2011 sa podrobne
prerokuje na budúcej schôdzi.




Mgr. Račko uviedol, že separovaný zber by sa mal vyvážať častejšie.
Starosta odpovedal, že chce zrealizovať verejné obstarávanie na vývoz komunálneho odpadu.



Starosta informoval o potrebe vypracovania znaleckého posudku (do 100 €) na stanovenie
ceny za m2 pozemkov obce na Štvrti 1. mája, ktoré si chcú odkúpiť majitelia garáží.
Pripomenul šetrenie Generálnej prokuratúry, ktorá v rámci SR skúmala prevody nehnuteľností
kde boli obce/mestá účastníkmi konania. Každý prevod majetku je potrebné náležite
zdôvodniť.
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OZ súhlasí s užívaním pozemkov vo vlastníctve obce pre poľovnícke združenie Grúň – Divín.
Jedná sa o dve menšie parcely pri železničnej trati.

K bodu 13/
 J. Filčík sa opýtal ako, a či má platiť stočné. Má žumpu, ktorú si dvakrát ročne dáva vyviezť
cisternou na ČOV.
 Starosta odpovedal, že v takýchto prípadoch uhradí obci stočné za skutočne vyvezené
odpadové vody vo výške ako pre občanov napojených na kanalizáciu.



PhDr. Mičianik uviedol, že ŽS by mohla odporučiť aké tituly kníh by boli vhodné na
dokúpenie do obecnej knižnice.
Ing. Palečka navrhol aby sa počkalo ako sa bude vyvíjať záujem o služby knižnice a podľa
toho sa v budúcnosti obec zariadi.

K bodu 14/
 Uznesenie (tvorí prílohu zápisnice) bol schválené.
Za: 5
Proti: 0


Zdržal sa: 0

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Lovinobani dňa 17.2.2012

Zapísal:

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu

Overovatelia: PhDr. Pavel Mičianik, PhD.

.............................
.............................

Mgr. Ján Račko

.............................

Ing. Marian Lenhard, v.r. starosta obce

…………………
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