OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 1/2013
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. februára 2013 o 17.00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Dodatok č. 1/2013 k ZOD – Mepos, s.r.o.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013
Predaj pozemkov pre p. Lakatoša s manželkou
Štatút knižnice v Lovinobani
Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice
Vnútorný predpis – Odmeny za vedenie obecnej kroniky
Prerokovanie návrhu investičných akcií v roku 2013
Rôzne
Diskusia
Záver

Prítomní:
Starosta obce - Ing. Marian Lenhard,
Poslanci – Ján Baláž, Bc. Peter Ďalog, Pavol Gabľas, Mgr. Ľubomír Kováčik, Bc. Jozef Košičiar,
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ing. Ján Palečka, Ján Uhrin
Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab
Neprítomný:
Poslanec – Mgr. Ján Račko
K bodu 1/
 Privítanie starostom obce Ing. Marianom Lenhardom,
 Mgr. Ľubomír Kováčik – návrh na doplnenie programu o body – zmena rokovacieho
poriadku, nová redakčná rada zaradené pred bod „rôzne“
 Hlasovanie o doplnenom programe OZ
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2/
 Starosta – návrh za overovateľov – PhDr. Mičianik, J. Baláž,
návrh za členov návrhovej komisie – J. Uhrin, Bc. Ďalog
Uzn. č. 1/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3/
 Starosta – na minulom zasadnutí neboli formou uznesenie určené žiadne úlohy
Uzn. č. 2/2013 .
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4/
 Zástupca starostu Ing. Ján Palečka - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 16. januára
2013.
Uzn. č. 3/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5/
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Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Jakab – informácia o činnosti v roku 2012 (správa tvorí
prílohu zápisnice). Upozornenie na nevyúčtované dotácie športových klubov (volejbalový
klub a ŠK 1. FC Lovinobaňa) za rok 2012 a potrebu revízie knižničného fondu a personálneho
zabezpečenia obecnej knižnice.
Uzn. č. 4/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/
 Starosta – dodatok č. 1/2013 k ZOD s Mepos, s.r.o. – zvýšenie ceny od 1.1.2013 za zber
a odvoz TKO o mieru inflácie. Nová cena je pre 110 l kuka nádoba 0,77 € s DPH, VOK 92,83
€ s DPH. Upozornil na potrebu znižovania množstva odpadu a počtu nádob/vriec s TKO.
 p. Valachová sa opýtala, či Mepos vracia obci peniaze z predaja vyseparovaného odpadu.
 Starosta odpovedal, že Mepos nevracia obci peniaze z predaja separátu, ale vyváža ho na
vlastné náklady. Vývoz VOK je hradený predovšetkým prostredníctvom UPSVAR cez
aktivačné práce. Podmienky zmluvy, resp. nového dodávateľa služieb je možné zmeniť po
ukončení platnosti zmluvy na základe súťaže.
 Ing. Palečka – celkové náklady na vývoz TKO v porovnaní s konkurenčnou spol. Brantner sú
veľmi podobné. Presné porovnanie je problematické rôznosťou cenníkov, napr. Brantner
účtuje obciam aj za vývoz separovaného zberu, na druhej strane má nižšiu cenu za kuka
nádobu.
 Hlavný kontrolór – ak platí zmluva nie je možné nič meniť.
 J. Uhrin – v minulosti chodil Edo Lacko so smetiarmi a robil kontrolu počtu vyvezených kuka
nádob a hmotnosti odpadu. Malo by sa to urobiť aj teraz, inak nie je možné skontrolovať
fakturované množstvá.
Uzn. č. 5/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9/
 Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 500 € z MKS
do položky miestna knižnica na obnovenie knižničného fondu.
 PhDr. Mičianik – zvážiť konzultáciu výberu nových kníh so ZŠ a potrebami žiakov.
Uzn. č. 15/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Starosta – predložený štatút obecnej knižnice v Lovinobani. V diskusii z dokumentu
vypustená možnosť medziknižničnej výpožičnej služby.
Uzn. č. 8/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10/
 Starosta – predložený knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Lovinobani.
V diskusii z dokumentu vypustená zmienka o cenníku služieb a dislokovaných pracoviskách.
Uzn. č. 9/2013
Za: 8 (prišiel Bc. Košičiar)
Proti: 0
Zdržal sa: 0




Starosta – návrh na zloženie komisie pre vypracovanie návrhu na odstránenie
inventarizačných rozdielov knižnice v Lovinobani a Uderinej a navrhnutiu plánu revízie
knižničného fondu v zložení – Ing. Palečka, Mgr. Peťková, M. Tušimová, Z. Krupčiaková.
J. Uhrin – žiadosť o menovanie za člena komisie.
Zloženie komisie doplnené o J. Uhrina.
Uzn. č. 12/2013
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11/
 Starosta – informácia o vnútornom predpise o odmene za vedenie obecnej kroniky. Pani
Maťašová má záujem pokračovať v písaní kroniky. V diskusii bola v predpise stanovená ročná
odmena za vedenie kroniky vo výške 130 €, vypustená zmienka o pisárke kroniky, zápisy sa
budú vykonávať v priebehu roka a text ročného zápisu bude schvaľovať obecná rada.
Uzn. č. 10/2013
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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OZ žiada starostu obce o predloženie návrhu na menovanie kronikára obce a zabezpečenie
inventarizácie knižničného fondu v Uderinej do 17.3.2013.
Uzn. č. 14/2013
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/
 Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – presun rozpočtových prostriedkov z programu
nešpecifikované kapitálové výdavky vo výške 10.000 € na položku komunikácie – všeobecný
materiál 5.000 € a na položku komunikácie všeobecné služby 5.000 €. Financie boli a budú
potrebné za zimnú údržbu komunikácií a opravu výtlkov.
Uzn. č. 6/2013
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8/
 Prevod pozemkov pre J. Lakatoša s manželkou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť ich stavby
o celkovej výmere 218 m2 z dôvodu osobitného zreteľa v cene 1 €/m2.
Uzn. č. 7/2013
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 12/
 Starosta – spoluúčasť obce na schválenom projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia
a manažmente projektu bude približne 25.000 €. Potreba zakúpenia nového/jazdeného
traktora, má sa začať predávať nový Zetor Major v cene približne 20.000 €. Ponuka na
brúsenie a náter parkiet v kine v cene 2.300 €.
 Bc. Ďalog – možnosť zakúpenia jazdeného traktora, ktoré cez leasing kupujú SHR a potom
keď nevládzu splácať predávajú tieto zánovné traktory leasingové spoločnosti.
 Mgr. Kováčik – stavebná komisia a poslanecký klub v rámci investičných aktivít odporúčajú
zakúpenie traktora, rekonštrukciu záchodov pri kine. Opýtal sa či je účelné robiť chodníky, ak
nie je kanalizácia. Podporuje budovanie chodníkov ale hlavná priorita je kanalizácia.
 PhDr. Mičianik – už 5 rokov sa čaká na kanalizáciu, chodník do Mechurína je pod úrovňou
cesty, je na ňom ľad, bude sa čakať kým niekoho zabije auto.
 Ing. Palečka – v návrhu rozpočtu na rok 2013 boli vyčlenené financie na chodníky, no
väčšinou poslancov nebol tento návrh podporený. V minulosti navrhoval výstavbu chodníka
od ulice Školská po Mechurín v troch etapách, počas troch rokov.
 J. Uhrin – v minulom volebnom období bola vytvorená komisia pre rozvoj obce, mala hľadať
možnosti financovania ciest a chodníkov z fondov EU.
 Starosta – z EU fondov sa prostriedky poskytovali na financovanie komplexnejších aktivít
(napr. Štvrť 1. mája) nie len cesty a chodníky.







Petícia občanov ulíc SNP, Štúrova a Továrenská za prijatie potrebných opatrení: rekonštrukcia
chodníka popri hlavnej ceste, zberný kanalizačný poklop, vyznačenie prechodu pre chodcov,
záchytný kanál dažďovej a povrchovej vody, potok na ulici Štúrova, autobusové zastávky.
P. Svák – vozovka Štúrovej ulice je po záplavách odplavená, jarok v Mechuríne sú schopní
traja VPP pracovníci vyčistiť. Je potrebné vybudovať zábradlie popri hlavnej ceste od p.
Tušima po Bobáľovcov z bezpečnostných dôvodov a aby sa tam zamedzilo parkovaniu.
Kancelária na OcÚ kde sedí p. Melicherčíková má vlhké steny, je to škodlivé pracovné
prostredie, treba to svojpomocne opraviť.
Jaroslav Golian sa opýtal na možnosť umiestnenia priechodu pre chodcov v Mechuríne na
hlavnej ceste.
Mgr. Kováčik – polícia dala kladné stanovisko, no VUC ako správca cesty zamietlo.
Stavebná komisia zhodnotí stav a navrhne investície pre tento rok.

K bodu 13/
 Mgr. Kováčik – návrh na zmenu rokovacieho poriadku – konanie OZ raz mesačne,
predchádzať mu bude zasadnutie obecnej rady.
 Ing. Ondrisová – potreba úpravy rozpočtu v položke odmeny OZ, keďže poslanci sú
odmeňovaní za zasadnutie. Množstvo materiálov je potrebné pripraviť pred každým
zasadnutím.
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J. Baláž – vzdáva sa odmeny poslanca.
Návrh uznesenia – Zmena rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v § 6 Zvolávanie
zasadnutí OZ, v bode 1. OZ zasadá podľa potreby, najmenej raz za 1 mesiac.
Uzn. č. 16/2013
Za: 7 (P. Gabľas odišiel)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 14/
 Mgr. Kováčik - návrh vyradiť spomedzi členov redakčnej rady Lovinobanského občasníka
Ing. Palečku, pretože nezvolal jej zasadnutie ohľadne sporných článkov.
 Starosta – obecné noviny sú informácie pre ľudí od obce. Odmieta financovať politické
oznamy z obecných peňazí.
 Bc. Ďalog – sklamaný z toho, že nebol zverejnený jeho článok v obecných novinách.
 Ing. Palečka – oznam o vzniku miestneho klubu politickej strany je inzercia. Ukázal oznam
z Lučenských miestnych novín o vzniku miestneho klubu politickej strany zverejnený ako
inzercia.
K bodu 15/
 Správa o tvorbe a čerpaní finančných prostriedkov na bankovom účte sociálneho fondu.
Uzn. č. 11/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Mesačná odmena hlavnému kontrolórovi obce pre mesiace január – december 2013 vo výške
10% u jeho mesačného platu.
Uzn. č. 13/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Starosta – potreba upraviť podmienky krátkodobého prenájmu objektov v majetku obce
z dôvodu problémov s prenájmom klubu dôchodcov.
Mgr. Kováčik – nevie sa k tomu teraz vyjadriť ale súhlasí s predloženou zmenou ak sa k nej
poslanci vrátia na zasadnutí obecnej rady.
Uzn. č. 17/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0






Žiadosť Vladimíra Kováčika o povolenie stavby chlievov pri sociálnych bytoch.
OZ zamieta.
Uzn. č. 18/2013
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 16/
 J. Uhrin – rozvádzače v Uderinej sú tiež v zlom stave.
 Starosta – po rekonštrukcii osvetlenia v Lovinobani sa ten najlepší umiestni do Uderinej.
K bodu 17/
 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V Lovinobani dňa 22.2.2013
Zapísal:

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu

Overovatelia: Ján Baláž

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

PhDr. Pavel Mičianik, PhD.

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

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

…………………
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