OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 6/2012
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra 2012 o 17.00 hod.

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

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Správa o činnosti obecnej rady
VZN o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Lovinobaňa
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce na rok 2013 a viacročného rozpočtu
do roku 2015
Rozpočet obce na rok 2013 na roky 2014-2015
Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
VZN o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2013/2014
Návrh na uznesenie
Diskusia
Schválenie uznesenia a 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. Marian Lenhard, starosta obce, privítal prítomných. Uviedol, že poslancom je ako
materiál doplnená dôvodová správa k rozpočtu obce a textová časť programového rozpočtu.
Predmetom rokovania bude aj správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ.
 Mgr. Kováčik požiadal aby sa rozpočet prerokoval ako posledný bod a pred hlasovaním sa
uskutočnila prestávka.
K bodu 2/
 Za overovateľov boli schválení: Mgr. Ján Račko, Mgr. Ľubomír Kováčik
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Za členov návrhovej komisie boli schválení: Ján Baláž, PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Program zasadnutia bol schválený
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 3/
 Zástupca starostu Ing. Ján Palečka informoval o činnosti obecnej rady formou prednesenia
zápisnice z jej zasadnutia zo dňa 21. novembra 2012.
 Starosta uviedol, že zápisy by sa mali v budúcnosti vyhotovovať stručné.
 Mgr. Kováčik doplnil, že zasadnutia sú nahraté, nemusí byť všetko zapísané.
 Ing. Palečka odpovedal, že sa na základe zvukového záznamu snažil všetko zaznamenať
v zápise, pretože v minulosti mu bolo vyčítané, že neuvádza príspevky v diskusii. Zápisy bude
už robiť stručnejšie.
K bodu 4/
 V súvislosti s predloženým VZN o dani z nehnuteľností a miestnych daniach uviedol starosta,
že v texte VZN by sa mala Uderiná označiť ako miestna časť nie ako obec.
 Prebehlo hlasovanie o VZN
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 5/
 V súvislosti s predloženým VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
informoval starosta, že na základe dohody s Meposom bude počas prvého polroka budúceho
roku Mepos vyvážať každý mesiac separovaný zber. V areály ČOV zabezpečí Mepos
kontajner na zber BIO odpadov. Občania málo separujú, len 4% odpadu, v iných obciach je to
nad 10%. Uvedené spôsobuje nárast poplatkov za komunálne odpady. Treba k tomu
v občasníku urobiť osvetu. Navrhol zvážiť množstevný zber – platbu za množstvo odpadu
podľa domácností.
 J. Uhrin odpovedal, že množstevný zber už raz bol zavedený a neosvedčil sa.
 Prebehlo hlasovanie o VZN
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 6/
 RNDr. Golianová, riaditeľka ZŠ, upozornila v súvislosti s predloženým rozpočtom ŠKD, že
prostriedky nebudú postačovať na činnosť ŠKD v roku 2013. Prostriedky nepočítajú
s nadčasmi a kreditovými príplatkami. V súčasnosti sú v ŠKD vychovávateľky s úväzkom
1,25, od 1.9.2013 plánuje tam mať vychovávateľky s úväzkom 1,85-2,00 podľa počtu
zapísaných detí. Výška prostriedkov na ŠKD sa 2-3 roky nemenila, škola financovala ŠKD aj
z vlastných prostriedkov, ktoré v roku 2012 a 2013 takmer celé ostávajú na obci ako
kompenzácia za rekonštrukčné práce na budove ZŠ. Zdôraznila, že ak nebudú prostriedky na
prevádzku postačovať bude žiadať úpravu rozpočtu, resp. budú sa musieť uskutočniť
racionalizačné opatrenia. V ŠJ pri ZŠ chodí aktuálne na mliečnu desiatu 51 žiakov, na obed
143 žiakov a 46 dospelých. Škola zakúpila nové poháre a taniere z rozpočtu školy. Koeficient
pre žiaka v centre voľného času bude po novom vo výške 1,1.
 Ing. Palečka predložil prepočet finančných prostriedkov, ktoré obec získava na prevádzku ŠJ
pri ZŠ, ŠKD, MŠ a ŠJ pri MŠ z podielových daní na základe koeficientov. Uviedol, že obec
všetky tieto prostriedky (a aj čosi navyše) poskytuje na prevádzku ŠKD, ŠJ pri ZŠ, MŠ a ŠJ
pri MŠ. Otázne je prerozdelenie týchto prostriedkov medzi jednotlivé zariadenia.
 Ing. Jakab, hlavný kontrolór obce, vidí problém v tom, že vlastné prostriedky, ktorými ZŠ
kryla prevádzku školských zariadení ostávajú v súčasnosti obci.
 Prebehlo hlasovanie o VZN
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 7/
 Ing. Jakab upozornil vo svojom stanovisku k predloženému rozpočtu na potrebu konkretizácie
použitia dotácií, vyčlenenie prostriedkov na prevádzku knižnice (nové knihy), potrebu
rekonštrukčných prác v klube dôchodcov. Rozpočet odporúča schváliť.
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K bodu 8/
 Ing. Ondrisová uviedla, že pripomienky z OR zapracovala, doplnená je dôvodová správa.
Rozpočet je predložený za 2 predchádzajúce ukončené roky, predpokladané ukončenie
aktuálneho roka, rozpočet na nasledujúci rok, predpokladaný rozpočet na roky 2014-2015.
 Mgr. Kováčik poukázal na to, že k predloženému rozpočtu sa poslanci stretli iba jedenkrát,
a to sa len prerozdelili financie na kultúrne akcie, všetko ostatné bolo rozdelené. Zasadal so
stavebnou komisiou, má výhrady k rozdeľovaniu financií. Poslanecký klub žiada o prestávku
na poradenie sa.
 Starosta odpovedal, že rozpočtový harmonogram bol dodržaný, bol stanovený termín na
predloženie rozpočtových požiadaviek. Všetky požiadavky boli zapracované.
 PhDr. Mičianik uviedol, že aj od zasadnutia obecnej rady bol dostatok času na realizovanie
zmien v predloženom rozpočte.
 Ing. Palečka doplnil, že na obecnej rade nemal nikto k predloženému rozpočtu výhrady.
V prípade výhrad sa mohli poslanci opätovne stretnúť.
 Mgr. Kováčik odpovedal, že s rozpočtom sa málo pracuje, od roku 2009 má k rozpočtu
výhrady.
 Starosta obce určil prestávku 5 min.














Ing. Ondrisová požiadala poslancov aby špecifikovali požiadavky.
Mgr. Kováčik špecifikoval, že má výhrady k použitiu kapitálových výdavkov. Požaduje ich
presun na rezervný fond – rozdelia sa neskôr.
Ing. Ondrisová informovala, že obci boli schválené financie na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Použitie kapitálových prostriedkov sa pravdepodobne aj tak bude meniť.
Ing. Jakab navrhol aby sa prostriedky vo výške 60.000 € stanovili bez vecného určenia ako
ostatné kapitálové výdavky.
Ing. Palečka uviedol, že ak im prekáža rekonštrukcia Komenského ulice nech sa určí iná, resp.
aby sa zrealizovala rekonštrukcia ČOV – znížia sa energetické náklady, poplatky za
vypúšťanie vôd do toku, zamestnanci ČOV budú môcť byť presunutí na práce v obci.
Mgr. Kováčik uviedol, že až na obecnej rade sa dozvedel, že obec má voľné finančné
prostriedky.
Prebehlo hlasovanie o rozpočte predloženom na rokovanie OZ (kapitálové výdavky vo výške
60.000 € na rekonštrukciu komunikácií – chodník Školská ulica - kino, ulica Komenského).
Za: 4 poslanci (J. Baláž, PhDr. Mičianik, Ing. Palečka, Mgr. Račko)
Proti: 4 poslanci (Bc. Ďalog, P. Gabľas, Mgr. Kováčik, J. Uhrin)
Zdržal sa: 0
Predložený rozpočet nebol schválený.
Starosta uviedol, že obec bude hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Požiadal aby poslanci
navrhli termín nasledovného zasadnutia k rozpočtu, príp. nech špecifikujú presuny v rozpočte,
tak aby bol priechodný.
Mgr. Kováčik navrhol presunúť na osobitný fond v kapitálových výdavkoch čiastku 80.000 €:
5.000 € z rekonštrukcií a modernizácií OcÚ;
60.000 € z kapitálových výdavkov na rekonštrukcie komunikácií;
5.000 € z cestnej dopravy - materiál;
5.000 € z cestnej dopravy - služby;
5.000 € z položky nakladanie z odpadovými vodami - poplatky a odvody.
Ing. Palečka sa opýtal aké bude určenie fondu vo výške 80.000 €.
Mgr. Kováčik uviedol, že stavebná komisia má viacero návrhov: výmena okien na dome
služieb (čo sa malo už tento rok realizovať), rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kine,
chodník v obci Školská – kino s osadením kanalizácie (+úver bude na to potrebný), úprava
priestranstva pred domom služieb s osadením lavičiek, rampa na vozíčky pri dome služieb,
rekonštrukcie v klube dôchodcov, kamerový systém v obci. Uviedol, že Komenského ulica nie
je obecná, kanalizácia je zle urobená.
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Starosta odpovedal, že cesty sú vo vlastníctve obce, pozemky pod niektorými sú
nevysporiadané. Napríklad komunikácia cez obec je vo vlastníctve BBSK a pozemky sú vo
vlastníctve obce.
Prebehlo hlasovanie o rozpočte po úpravách špecifikovaných Mgr. Kováčikom.
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozpočet v upravenom znení bol schválený.

K bodu 9/
 Informácia hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti (tvorí prílohu zápisnice).
K bodu 10/
 Informácia o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.
 Prebehlo hlasovanie o pláne kontrolnej činnosti.
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 11/
 Správa RNDr. Golianovej o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Lovinobani. V školskom roku 2011/2012 bolo zapísaných v ZŠ 263 žiakov.
Riaditeľka ZŠ pozvala prítomných poslancov, ktorí sú členmi rady ZŠ na jej zasadnutie dňa
18. decembra. Čas bol dohodnutý na 16.00 hod.
 Prebehlo hlasovanie predloženej správe.
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0


Poslanci schválili VZN o mieste a čase zápisu žiakov do prvého ročníka ZŠ pre školský rok
2013/2014.
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0

K bodu 12/
 Starosta informoval o zvyšných bodoch návrhu uznesenia. Za členov komisie pre vybavenie
sťažnosti proti činnosti starostu obce (p. Puška sa sťažuje na nezaradenie medzi aktivačných
pracovníkov) boli navrhnutí: Mgr. J. Račko, P. Gabľas, Mgr. Ľ. Kováčik
 Prebehlo samostatné hlasovanie o zvyšných bodoch uznesenia. Boli schválené jednohlasne.
Za: 8 poslancov
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 13/
 Z. Vengrínová sa opýtala na základe akých kritérií sú vyberaní nezamestnaní na vykonávanie
aktivačnej činnosti.
 Starosta odpovedal, že v zimnom období postačuje na práce v obci 25 aktivačných
pracovníkov. Vyberaní sú na základe predchádzajúceho prístupu k aktivačným prácam, na
základe spokojnosti koordinátorov, zamestnancov obce na údržbe a starostu s prácou
konkrétneho človeka.



PhDr. Mičianik sa opýtal či sa píše kronika obce, pretože má informáciu, že kronika sa nepíše.
Starosta obce odpovedal, že p. Maťašová má v pracovnej dohode uvedené vedenie klubu
dôchodcov a písanie kroniky. Bude s ňou o tom hovoriť.



J. Baláž informoval, že Mirko Peťko končí zo zdravotných dôvodov s údržbou vežových
hodín na ev. kostole.

K bodu 14/
 Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
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V Lovinobani dňa 14.12.2012
Zapísal:

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu

Overovatelia: Mgr. Ľubomír Kováčik

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

Mgr. Ján Račko

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

Ing. Marian Lenhard, starosta obce v.r.

…………………
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