OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Z á p i s n i c a č. 6/2011
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. novembra 2011 o 17.00 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
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
Úprava rozpočtu na rok 2011
Návrh na uznesenie
Diskusia
Schválenie uznesenia a záver

Prítomní: Ing. Marian Lenhard, Ján Baláž, Bc. Peter Ďalog, Bc. Jozef Košičiar, Mgr. Ľubomír
Kováčik, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ing. Ján Palečka, Ján Uhrin,
Neprítomní: Pavol Gabľas, Mgr. Ján Račko
K bodu 1/
 Starosta obce Ing. Marian Lenhard privítal prítomných.
K bodu 2/
 Za overovateľov boli schválení: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ján Uhrin
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
 Za členov návrhovej komisie boli schválení: Mgr. Ľubomír Kováčik, Bc. Jozef Košičiar
Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0


Mgr. Kováčik navrhol vypustiť bod č.5 programu z dôvodu, že uznesením OZ č.3/2011 bolo
uložené ekonómke predloženie plnenia rozpočtu na najbližšie zasadnutie OZ. Toto plnenie
rozpočtu nebolo predložené, až teraz na konci roka keď už nemá význam robiť zmeny
v rozpočte. Zároveň uviedol, že starosta protizákonne pozastavil bod 12 uznesenia č.3/2011
kde OZ schválilo zmenu v §6 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva – „OZ zasadá 1krát mesačne“. Chýba presne stanovený harmonogram zasadnutí OZ.



Starosta obce Ing. Lenhard odpovedal, že plnenie rozpočtu a návrh úprav rozpočtu bol
predkladaný v písomnej forme a riešený priebežne počas roka na poradách poslancov, no stále
boli k nemu len pripomienky spojené so mzdami, odmeňovaním zamestnancov obce
a Základnej školy, ostatné problémy týkajúce sa financovania obce väčšinu poslancov
nezaujímajú. Starosta uviedol v súvislosti s pozastavením uznesenia OZ (OZ zasadá 1-krát
mesačne), že uvedený bod je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, kde je uvedené, že
OZ zasadá podľa potreby, minimálne však raz za 3 mesiace. Presný harmonogram zasadnutí
OZ kedy a o čom bude rokovať nebol zastupiteľstvom doteraz schválený a nemá ani význam,
pretože obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby a pripravenosti. podkladov k rozhodnutiu
na vyriešenie danej skutočnosti. Vzhľadom na voľbu počtu členov obecnej rady v rozpore so
zákonom bolo na obecnom zastupiteľstve v júni dohodnuté s poslancami, že sa budú stretať
1x za mesiac, bude buď porada alebo zastupiteľstvo.
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Ing. Palečka doplnil, že plnenie rozpočtu a návrh úprav viac krát zasielal mailom poslancom.



Bc. Ďalog povedal, že by ho zaujímalo koľko ľudí pracuje pre obec na dohodu, a konkrétne
výšky odmien zamestnancov.
Starosta odpovedal,, že dohodárov je možné pripraviť, konkrétne výšky odmien nie je možné
zverejniť.




Hlasovanie o vypustení bodu č.5 z programu zasadnutia
Za: 3 (Mgr. Kováčik, Bc. Košičiar, Bc. Ďalog) Proti:3 (Ing. Palečka, PhDr. Mičianik, J. Uhrin)



Ekonómka obce, Ing. Ondrisová uviedla, že rozpočet obce na rok 2011 bol schválený na
sklonku minulého roka. V návrhu úprav sa riešia zmeny rozpočtu aby v jednotlivých
položkách neboli záporné čísla, resp. nevyčerpané sumy.



Starosta uviedol, že sťahuje bod č.5 programu „Úprava rozpočtu na rok 2011“ z rokovania
OZ, k predloženej úprave rozpočtu sa stretnú poslanci na porade dňa 30.11.2011.



Program zasadnutia bez bodu č.5 bol schválený, už za prítomnosti poslanca Jána Baláža.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/







Predseda finančnej komisie Ing. Palečka informoval o splnení úlohy z minulého OZ – komisia
mala vykonať rozbor účtov 021, 022 a 028. Na svojom zasadnutí dňa 19.10.2011 komisia za
účasti starostu obce prehodnotila jednotlivé položky hmotného investičného majetku. Navrhla
vyradiť majetok, ktorý je zlikvidovaný, resp. ho obec už nevlastní (napr. Kuka voz Liaz,
rozhlasová ústredňa z roku 1977,...). V účtovníctve boli niektoré položky (napr. ČOV,
betónové chodníky, verejné osvetlenie) vedené viackrát. Komisia navrhla tieto položky
premenovať a bližšie špecifikovať (napr. COV 1. etapa, Betónové chodníky – Štefánikova,...).
Stavebná komisia mala úlohu vykonať obhliadku obecnej parcely č. 3207/1, ktorá leží pri
„policajnom“ bytovom dome. Pán Majkút, ktorý časť tejto parcely poľnohospodárky využíva
požiadal o jej odkúpenie/prenájom. Obhliadka nebola vykonaná.
Bc. Tkáč, ktorý býva v uvedenom bytovom dome uviedol, že parcelu využívajú aj obyvatelia
bytovky. V prípade, že sa ju obec rozhodne predať/prenajať je potrebné ju rozdeliť medzi p.
Majkúta a obyvateľov bytovky.
Starosta odpovedal, že v prípade predaja je potrebný znalecký posudok, geometrický plán
rozdeľujúci parcely. Najlepšie riešenie bude obhliadka na mieste, rozdelenie a následné
prenajatie parcely obidvom stranám.
Predseda stavebnej komisie Mgr. Kováčik uviedol, že vykonajú obhliadku na mieste.

K bodu 4/
 Starosta informoval o predloženom návrhu dodatku č. 1 VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy, na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Lovinobaňa na rok 2011 a rok 2012. Upravuje sa prerozdelenie financií medzi ŠKD a ŠJ
pri ZŠ.
K bodu 6/
 V súvislosti s vyúčtovaním nedoplatkov nájomného v dome služieb uviedol Bc. Tkáč, že
faktúry od SPP im boli vyúčtované 2-krát. Nerozumie prečo má jeho manželka doplácať za
elektriku, keď mesačne platí preddavky 40€. Opýtal sa na základe čoho boli stanovené
preddavky pre jednotlivých nájomníkov.
 Starosta odpovedal, že roku 2007 sa robil súpis elektrospotrebičov jednotlivých nájomcov,
v kaderníctve sú sušiče s vysokou spotrebou elektrickej energie.
 Ing. Ondrisová uviedla, že vypracuje návrh dodatkov s nájomcami pre rok 2012, dôjde
k úprave zálohových platieb, prehodnotia sa spotrebiče, bude osobne rokovať s nájomcami.
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Určite nebola spotreba plynu vyfakturovaná duplicitne. Žiada zastupiteľstvo aby jej uložilo
úlohu pripraviť návrh zmeny preddavkov a nájomného v dome služieb.
Bc. Tkáč navrhol, že by bolo vhodné uviesť do zmlúv povinnosť nahlásiť nový el. spotrebič
do určitého počtu dní.



RNDr. Golianová, riaditeľka ZŠ predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2010/2011.



V súvislosti s odpísaním dlhodobého drobného hmotného neidentifikovaného majetku uviedla
Ing. Ondrisová, že nie je možné určiť čo to je, pravdepodobne nábytok, PC,... Audítor navrhol
vyradiť ho z účtovníctva aby umelo nezvyšoval hodnotu majetku.
V súvislosti s evidenciou pohľadávok za TKO a vytvorením opravných položiek uviedla Ing.
Ondrisová, že do roku 2008 sa poplatky za TKO hradili prostredníctvom SIPO, teraz sa
správne zavedú do účtovníctva a vytvorí sa opravná položka.
Mgr. Kováčik vyslovil obavu aby pohľadávky za TKO neboli odpísané.
Ing. Ondrisová odpovedala, že opravná položka nie je odpis.














Ján Laco z Uderinej reagoval na odmietavé stanovisko obce k predaju pálenice v Uderinej
Lesnej spoločnosti Žičovskej. Žiada dlhodobý nájom na 30 rokov za symbolickú cenu
a schválenie prenájmu na tomto zasadnutí.
Starosta uviedol, že jeho požiadavku vezme OZ na vedomie a pripraví sa dodatok na
prenájom. Momentálne, pokiaľ nie je pripravený dodatok, nemáme o čom hlasovať.
Mgr. Kováčik predložil žiadosť ŠK 1. tenisový Lovinobaňa na príspevok 250 € na náklady
súvisiace s účasťou klubu v zimnej sezóne tenisovej ligy v Lučenci.
Ing. Palečka uviedol, že obec finančne podporuje šport mládeže, dospelí si musia získavať
prostriedky z iných zdrojov.
Mgr. Kováčik uviedol, že na šport je v rozpočte obce vyčlenených 5311 €. ŠK 1. tenisový
Lovinobaňa bude reprezentovať obec takisto ako 1. FC Lovinobaňa a Volejbalový klub
Lovinobaňa.
PhDr. Mičianik povedal, že sa jedná len o štyroch tenistov, peniaze pre nich sa vezmú
z príspevku pre futbalový dorast. Nesúhlasí aj preto, že keď základná škola potrebuje 100 € na
koncoročné ocenenie žiakov Mgr. Kováčik má námietky.
Mgr. Kováčik odpovedal, že vždy hlasoval za financie na ocenenie žiakov. Námietky má proti
tomu, že rozpočet školy nebýva doručený poslancom, aj keď má tvoriť prílohu rozpočtu obce.
Uviedol, že chce financovať príspevok pre tenistov z položky na odmeny, ktorá je skryte
navýšená o 2.000.- EUR a mala byť schvaľovaná úpravou rozpočtu, takže futbaloví dorastenci
by sa neukrátili.
Po diskusii sa pristúpilo s samostatnému hlasovaniu o poskytnutí daru pre ŠK 1. tenisový
Lovinobaňa.
Za:
5 (Mgr. Kováčik, Bc. Košičiar, Bc. Ďalog, J. Uhrin, J. Baláž)
Proti: 1 (PhDr. Mičianik)
Zdržal sa:
1 (Ing. Palečka)

K bodu 7/
 Ján Uhrin upozornil, že kvalita prác na revitalizácii Štvrti 1. mája je katastrofálna, v Divíne
a Haliči to vyzerá úplne inak.
 Bc. Ďalog doplnil, že podkladová vrstva komunikácie je o 50 cm širšia ako vrchná, tak sa to
nesmie robiť. Domnieva sa, že stavebný dozor si neplní povinnosti.
 Starosta odpovedal, že šírka komunikácie je v zmysle dokumentácie 5 metrov a tak je aj
urobená. Stavbu ako dodávateľ vysúťažil Váhostav-SK, a.s. a realizuje ju v skutočnosti
Ekostavba, s.r.o. Dozor kontroluje skutočnosť s dokumentáciou a to je v súlade.
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Pán Rebroš vyslovil otázku, že kto vykonal opravu chodníkov a upozornil na nízku kvalitu
plátania chodníkov realizovaného obcou, štrk sa mrví po záťaži, za pol roka sa to rozsype,
plátanie stojí peniaze.
Starosta odpovedal, že je robené v zmysle stavebných postupov, povrch asfaltu po zaplátaní
diery je zasypaný jemným štrkom, ten sa prirodzene oddeľuje keď je po ňom nohou šúchané.
Mgr. Salaj uviedol, že Školská ulica bola tankodrom, teraz je to úplne iné, no krajnicu je
potrebné spevniť. Upozornil, že do studne pri evanjelickom kostole niekto hodil dve mačky.
Treba ju pretiahnuť, obiť doskami, uzamknúť a kľúče dať k dispozícii tým, ktorí vodu zo
studne využívajú.

K bodu 8/
 Uznesenie v ostatných bodoch bolo schválené nasledovne:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Lovinobani dňa 18.11.2011

Zapísal:

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu

Overovatelia: PhDr. Pavel Mičianik, PhD.

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

Ján Uhrin

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

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

…………………
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