
LOVINOBAŇA-UDERINÁ  

 O b e c n é  n o v i n y  
 Ročn í k  II      Jú l  2008     Č í s l o  2       Cena  0  Sk   
 

 

S e p a r á c i a  o d p a d u  
 

Váţení spoluobčania, čistota prostredia, v ktorom ţijeme, nakladanie s odpadom, ktorý denne produkujeme, finančné náklady spojené 
s údrţbou čistoty nášho okolia a likvidáciou komunálneho odpadu sú problémom, ktorý nás doviedol k tomu aby sme Vás oslovili. 

Recyklácia, odpad, separovaný zber, odpadové hospodárstvo, ekológia, environmentálna výchova sú pojmy, ktoré majú vzťah 
k ţivotnému prostrediu. Ţivotným prostredím chápeme priestor ţivota človeka na Zemi. Vyhadzovaním odpadu a jeho likvidáciou skládkovaním 
alebo spaľovaním znečisťujeme ţivotné prostredie. Znečistené ţivotné prostredie má nielen negatívny ekonomický dopad ale predovšetkým 
negatívny dopad na zdravie človeka. 

RECYKLÁCIA  znamená opätovné pouţívanie, uvádzanie do obehu, opätovné vyuţitie. Recykláciou je moţné vyuţiť aţ 80% 
komunálneho odpadu.  

 zniţuje mnoţstvo odpadov odváţaných na skládky alebo do spaľovní, 

 šetrí prírodné zdroje – vytriedením 110 ton zberového papiera a jeho následným pouţitím na výrobu papiera nového sa pred výrubom 
zachráni 1 hektár 80 ročného lesa; na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje 2,5 t ropy, čo môţe nahradiť 1,2 t zberových plastov, 

 šetrí energiu – spracovaním zberového skla je spotreba elektrickej energie niţšia cca o 43%, u gumy o 79%, u plastov o 94% 
a u hliníka aţ o 95%. 
Samotnej recyklácii v systéme nakladania s odpadom predchádza SEPARÁCIA.  Separácia znamená oddeľovanie, odlúčenie, 

triedenie. Triedený zber odpadu zabezpečuje, aby sa dali rôzne druhy odpadu opätovne zuţitkovať (recyklovať, kompostovať, atď). Triediť 
znamená dávať papier zvlášť, plasty zvlášť, kovy zvlášť, sklo zvlášť, bioodpad zvlášť. Je potrebné si uvedomiť, ţe čím viac odpadu je v obci 
vyseparovaného, tým menšie sú náklady obce, na likvidáciu odpadov, ktoré v konečnom dôsledku znáša občan. 
 

NÁDOBY NA ZBER ODPADOV 
 

 KUKA NÁDOBY sú určené na zber zmesového komunálneho odpadu. To je domový odpad, ktorý sa nerecykluje, to znamená, ţe je 
to odpad ktorý nevhadzujeme do kontajnerov, resp. vriec zelených, modrých a ţltých.  
Do zmesového komunálneho odpadu patria:  nevytriediteľné odpady (napr. hrubo znečistené suroviny, cigaretové nedopalky, prach, špina, 
popol, pouţité hygienické vloţky, niektoré viacvrstvové obaly (napr. od kávy), malé mnoţstvá drobného stavebného odpadu, keramika, zrkadlá, 
faxový papier, mäsité zbytky jedál, kosti, obväzy, koţa, obuv, tetrapak (obaly z dţúsu, mlieka), polystyrén). 
Do zmesového komunálneho odpadu nepatria: vytriediteľný odpad (papier, sklo, plasty,  textil, monočlánky, akumulátory, lieky, biologický 
odpad, kovy, elektroodpad...) 

 
MODRÉ KONTAJNERY (resp. plastové vrecia) sú určené na zber PAPIEROVÝCH ODPADOV 

Do modrých kontajnerov je potrebné odhodiť: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly zošity, 
knihy. 
Nevhadzuje sa: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, pouţité plienky a hygienické potreby, hygienické vloţky, 
preloţky od vajec, samoprepisovací a kopírovací papier, mapy. 

ZELENÉ KONTAJNERY (resp. plastové vrecia) sú určené na zber SKLENÝCH OBALOV 
Do zelených kontajnerov je potrebné odhodiť: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby a pod. 
Nevhadzuje sa: keramika, porcelán, automobilové sklá, zrkadlá, ţiarivky a ţiarovky (sú nebezpečný odpad, obsahujú ortuť). 

ŽLTÉ KONTAJNERY (resp. plastové vrecia) sú určené na zber PLASTOVÝCH OBALOV 
Do ţltých kontajnerov je potrebné odhodiť: plastové fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr zníţiť napr. zošliapnutím, stlačením), 
vrecká, tégliky, číre a farebné fólie, a pod. 
Nevhadzuje sa: plastové fľaše od potravinárskych olejov, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, 
benzínov, chemikálie, farby, aviváţe, guma, molitan, linoleum, podlahové krytiny, a pod. 
 

SEPARÁCIA V LOVINOBANI 
 
V obci Lovinobaňa sú kontajnery na vyseparované zloţky odpady umiestnené: 

 pri ZŠ – učiteľská bytovka, 

 na ulici Fučíkovej – 48 bytovka, 

 na ulici SNP – druţstevná bytovka pri katolíckom kostole. 
 
V prípade, ţe separujete odpad do farebných vriec – vývoz sa bude realizovať v dňoch: 
31. júl      28. august     25. september       23. október        20. november 18. december 
Vrecia na separovaný zber je moţné v prípade potreby zakúpiť na OÚ v Lovinobani 
 

 Veľké kusy  a veľké mnoţstvá stavebného odpadu, neumiestniteľné do kuka nádob a  nebezpečný odpad je potrebné nahlásiť 
u administratívnych pracovníkov obecného úradu, kde bude dohodnutý spôsob jeho likvidácie. Vývoz elektroodpadu, do ktorého patrí: 
(televízory, rádiá, počítačová a kancelárska technika, videá, diskmany, digitálne hodiny, variče, ohrievače, kávovary, pračky, elektromotory, el. 
ručné náradie, telekomunikačná technika), ktorý sa vykonáva 2-krát ročne bude vopred vyhlásený v obecnom rozhlase. Do elektroodpadu 
nepatria batérie a akumulátory. Biologicky rozloţiteľný odpad sa v ţiadnom prípade nespaľuje, ale je ho potrebné kompostovať resp. vyuţiť ako 
zelené hnojivo. 
 

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
Zdroj: Podpoliansky separáčik 1/05 

 



 
Z o  z a s a d n u t i a  k o m i s i e  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a   
 

Dňa 14.05.2008 zasadala  po prvýkrát od jej zvolenia na obecnom zastupiteľstve zo dňa 02.04.2008 Komisia ţivotného prostredia. 
Predsedníčka komisie informovala o akcii vyhlásenej Ministerstvom ţivotného prostredia SR pod názvom „Vyčistime si Slovensko“, kde mohli 
občania do 05. júna 2008 (Deň ţivotného prostredia) nahlasovať na príslušné obvodné úrady ţivotného prostredia nelegálne skládky odpadov. 
V územnej obvode Obce Lovinobaňa t.j. v k.ú. Lovinobaňa a Uderiná boli nahlásené 3 nelegálne skládky. Komisia si dala za úlohu nájsť lokalitu 
vhodnú na umiestňovanie drobného stavebného odpadu, ktorú je potrebné obcou zriadiť v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku 
odpadového hospodárstva ako aj z dôvodu zníţenia výskytu skládok drobného stavebného odpadu z búracích prác a prestavieb v extraviláne 
obcí Lovinobaňa a Uderiná. Problematika riešenia nakladania s komunálnym odpadom a separovanie jednotlivých zloţiek komunálneho odpadu 
(plasty, papier, sklo....) predstavuje celosvetovo pretrvávajúci problémom. Pre zlepšenie a ozdravenie ţivotného prostredia, v ktorom ţijeme, 
ako aj pre zvýšenie upovedomenia občanov v tejto problematike vypracovala komisia ţivotného prostredia informačné materiály týkajúce sa 
správneho spôsobu separovania (triedenia) vybraných zloţiek komunálneho odpadu, ktoré sú vyvesené na oznamovacej tabuli obce 
v Lovinobani aj v Uderinej. Medzi témy ktoré boli prejednávané patrí aj riešenie likvidácie inváznych druhov rastlín ako napr. krídlatka japonská, 
vyváţanie maštaľného hnoja fyzickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými  na podnikanie resp. právnickými osobami a vytváranie 
skládok hnoja mimo zastaveného územia obcí Lovinobaňa a Uderiná, ktoré ohrozujú podzemné vody (studne) a povrchové vody (potoky). 
Uskutočnená bola aj miestna obhliadka zdroja pitnej vody  - studne pri prestavovaných sociálnych bytoch, ktorá bola niektorými našimi 
spoluobčanmi zdevastovaná a zasypaná, takţe je v súčasnosti nepouţiteľná. Komisia navrhuje voči zodpovedným osobám vyvodiť právnu 
zodpovednosť. Do budúcnosti plánuje komisia riešiť problematiku zavedenia paušálneho poplatku za odvádzanie splaškových vôd do ČOV. 

Ing. Jana Mániková, predseda komisie ŽP 

S o c i á l n e  b y t y  
 

Po niekoľkých odkladoch spôsobených dodávateľom stavebných prác Bystrickou inštalačnou spoločnosťou BIS, s.r.o. sa blíţi termín 
ukončenia rekonštrukcie starej budovy základnej školy na sociálne byty. V súvislosti s prideľovaním sociálnych bytov sa mnoţia informácie o 
tom komu sú, a komu nie sú sociálne byty určené. Pri nakladaní s budovou a prenájmom sociálnych bytov sa musí obec riadiť: 

 Zmluvou o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov niţšieho štandardu uzatvorenou s Ministerstvom výstavby a regionálneho 
rozvoja (MVaRR) SR 
Na základe tejto zmluvy uzatvorenej dňa 28.6.2006 poskytlo ministerstvo obci dotáciu vo výške 2,86 mil. Sk na prestavbu budovy a 
vytvorenie 10 nájomných bytov niţšieho štandardu. Najdôleţitejšie podmienky vyplývajúce pre obec z tejto zmluvy: 

 finančná spoluúčasť obce vo výške 20% celkových nákladov rekonštrukcie, t.j. 714 000,- Sk, 

 bytové jednotky niţšieho štandardu v tejto stavbe budú po dobu minimálne 30 rokov výlučne využité na účely nájomného 
bývania, 

 dokončené byty obec prenajme len za podmienok uvedených v § 5 Výnosu MVaRR SR z 23. decembra 2004 číslo V-1/2004, o 
poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (VZN bolo tvorené na základe tohto výnosu). 

 Všeobecne záväzným nariadením obce Lovinobaňa č. 2/2008 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov niţšieho štandardu 
schválením OZ dňa 7.2.2008 

 VZN konkretizuje podmienky pre zaradenie ţiadateľov do zoznamu:  
a) maximálny mesačný príjem ţiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa Zákona o ţivotnom 

minime neprevyšuje výšku dvojnásobku ţivotného minima (v prípade jednej osoby max. príjem 10.260,- Sk), 
b) minimálny mesačný príjem ţiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú rovnako ako v odseku a), dosahuje 

70% výšky ţivotného minima (v prípade jednej osoby min. príjem 3.591,- Sk), 
c) ţiadateľ má v obci Lovinobaňa nepretrţite trvalý pobyt minimálne 2 roky, alebo zamestnanie v obci Lovinobaňa minimálne 2 

roky, 
d) ţiadateľ a ani manţel/ka nie sú vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu, resp. rodinného domu, 
e) ţiadateľ nesmie byť dlţníkom obce Lovinobaňa. 

 Podmienky nájmu bytu: 
a) byty niţšieho štandardu sa budú prideľovať ţiadateľom podľa zoznamu zostaveného komisiou a schváleného starostom obce, 
b) nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, maximálne na 1 rok, s moţnosťou predĺţenia, 
c) nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu. 

 Nájomné: 
a) ročné nájomné sa určí vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu, ktorá je 7 560,- Sk na m

2
 (napr. byt 37 m

2
 – ročné nájomné 

13.986,- Sk) 
b) v cene ročného nájmu bude stanovená tvorba fondu prevádzky, údrţby a opráv vo výške minimálne 1,5% obstarávacích 

nákladov stavby. 

 Zdravým sedliackym rozumom 
Rekonštrukcia starej budovy ZŠ na sociálne byty (stavba, ktorú Lovinobaňa prioritne nepotrebovala) stála obec veľa času a financií. 

Viaceré poloţky boli z pôvodného rozpočtu stavby vyškrtnuté. Práce, ktoré zhotoviteľ stavby doposiaľ nezrealizoval musí obec zabezpečiť 
z  vlastných zdrojov ale uţ bez spolufinancovania ministerstva. Ministerstvo financuje len práce vykonané zhotoviteľom stavby, ktorý je 
uvedený aj v zmluve. Celkové výdavky obce súvisiace s rekonštrukciou starej ZŠ sa blíţia k 1 miliónu korún. V budove sa nachádza 8 
jednoizbových bytov a 2 dvojizbové. Súčasťou bytu nie je sporák na pevné palivo ani teleso na ohrev vody, ktoré si musí nájomca zakúpiť 
sám. 
 Nájomníci musia byť občania, ktorí byty nezničia – sú tam sadrokartónové priečky, nebudú rušiť ostatných nájomníkov, dokáţu si 
zabezpečiť palivové drevo na vykurovanie, nespôsobia poţiar a budú schopní platiť nájomné. Byty sú určené slušným ľuďom v sociálnej 
núdzi, ktorí si budú váţiť ponúknutú pomoc. Bliţšie informácie k prideľovaniu sociálnych bytov budú poskytnuté na Obecnom úrade. 
 

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
 

Č i n n o s ť  O b e c n é h o  z a s t u p i t e ľ s t v a  v  L o v i n o b a n i  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 7. februára, 2. apríla a 28. mája 2008 mimo iného schválilo: 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovinobaňa č. 2/2008 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov niţšieho štandardu, 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovinobaňa č. 3/2008 na úseku ochrany a tvorby ţivotného prostredia, 

 Záverečný účet obce za rok 2007, 

 Úpravu rozpočtu obce na rok 2008, 

 Štatút obce Lovinobaňa, 

 Uznesenie k spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra. 
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 Jubilejný 30. ročník zimného výstupu na Striebornú dňa 23. februára    Divadlo Valentín z Hriňovej s predstavením Veselí chlapci dňa 24. apríla 

 

 

 

 

 

 

 

Z o  z a s a d n u t i a  k o m i s i e  p r e  r o z v o j  o b c e  L o v i n o b a ň a  a  U d e r i n á  
 

Dňa 3. júna 2008 sa zišla Komisia pre rozvoj obce Lovinobaňa a Uderiná. Predseda komisie informoval členov o uznesení obecného 
zastupiteľstva č. 3 z 28. mája 2008. Spolu s Ing. Palečkom podporili v mene komisie vypracovanie ponuky pre zakúpenie „ubytovne KORD“ za 
čiastku 150 000 Sk (po rekonštrukcii by mala byť vyuţitá ako domov dôchodcov), zapojenie sa do výzvy na dotáciu pre viacúčelové ihrisko 
(vybudovalo by sa v areáli ZŠ), i vybudovanie detského ihriska pri dome sluţieb s počiatočnou investíciou 50 000 Sk. Obecné zastupiteľstvo tieţ 
schválilo návrh Ing. Palečku a predsedu komisie prednesený na zasadnutí obecnej rady, aby prebytočných 50 000 Sk vyčlenených v rozpočte 
na šport bolo určených na rekonštrukciu vnútorných priestorov tribúny futbalového štadiónu. Športovci plánujú začať s rekonštrukciou 
svojpomocne v júni tohto roku. Predseda komisie bol urobiť obhliadku tribúny v sobotu 31. mája 2008 počas futbalového zápasu 
lovinobanského dorastu proti Kokave nad Rimavicou. Mladí futbalisti sú úspešní, vyhrali väčšinu zápasov. Štadión bol vyuţitý aj na ukáţky 
policajtov pre deti MŠ a 2. augusta bude na ňom uskutočnená oslava 80. výročia zaloţenia dobrovoľného hasičského zboru v Lovinobani. 
Štadión je teda všestranne vyuţívaný. Komisia vyjadrila spokojnosť s tým, ţe sa začalo s rekonštrukciou futbalového štadiónu a očakáva, ţe 
obec v nej bude pokračovať.  V ďalšom bode predseda komisie informoval o návrhu MVDr. M. Fleška o výmene obecných pozemkov za parčík 
pred Klubom dôchodcov, ktorý je uţ v jeho vlastníctve. Oboznámil tieţ členov komisie o výzve spoločnosti NOVOKER pre 25 škôl okresu, 
ktorým firma bezplatne ponúkla ľubovoľné mnoţstvo obkladov a dlaţieb zo svojej produkcie. Ing. Palečka zasa informoval o výzve 
banskobystrického VÚC na udelenie dotácií pre obce kraja na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, moţností pre šport, kultúrnych akcií, atď. 
V priemere sa poskytuje suma 50 000 Sk.  
 

Komisia sa uzniesla: 
1. Zaoberať sa ponukou MVDr. Fleška na výmenu pozemku a vypracovať pre neho vlastný návrh. 
2. Podať na VÚC ţiadosť o dotáciu na hojdačky, preliezku alebo šmýkačku na detské ihrisko. 
3. Pokračovať svojpomocne v obnove futbalového štadiónu. 
4. Konzultovať s právnikom moţnosti obce vplývať na prisťahovalectvo. 
 

      PhDr. Pavel Mičianik, M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

V y h l á s e n i e  v o l i e b  h l a v n é h o  k o n t r o l ó r a  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.5.2008 uznesením č. 4/2008 vyhlásilo deň voľby hlavného kontrolóra obce 
Lovinobaňa na 29.7.2008 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lovinobani a určilo ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 
hlavného kontrolóra a náleţitosti prihlášky: 
 

1. Kvalifikačné predpoklady uchádzačov: 
a) Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania 

2. Náleţitosti písomnej prihlášky 
a) Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, email) 
b) Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
c) Overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov 

a kurzov 
d) Profesijný ţivotopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia 
e) Písomne spracovaná vízia uchádzača o systéme výkonu funkcie hlavného kontrolóra 
f) Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve 

3. Termín ukončenia podávania prihlášok: 14.7. 2008 do 15.00 hod. 
4. Prihlášky je potrebné odovzdať osobne  na Obecnom úrade v Lovinobani, alebo poštou na adresu Obec Lovinobaňa, SNP 1, 985 54 

Lovinobaňa (obálku označte: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“) 
5. Kaţdý kandidát má právo sa prezentovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lovinobani v časovom rozsahu max. 10 min. 

Kandidáti sa budú prezentovať v poradí v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad. 
6. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva v rozsahu 12 hod. ustanoveného týždenného pracovného času.  
7. Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 

29.7.2008 v zasadačke pri kine v Lovinobani. 
Hlavného kontrolóra budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Obec Lovinobaňa Vás pozýva na oslavy 80. výročia založenia dobrovoľného 
hasičského zboru v Lovinobani dňa 2. augusta 2008 na futbalovom štadióne 

 

Program: ukáţka zásahu poţiarnikov, súťaţ hasičských druţstiev, zábava – hrá skupina YAMA 
Bliţšie informácie budú uvedené na obecnej tabuli, resp. vyhlásené obecným rozhlasom. 
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V y d a r e n é  p o d u j a t i e  
 

 Dňa 25.4.2008 usporiadala Materská škola v Lovinobani na futbalovom štadióne praktické zamestnanie pre deti pod názvom „mladým 
záchranárom civilnej ochrany“. Uvedené podujatie materská škola organizovala pod záštitou Obecného úradu v Lovinobani a patronát nad 

podujatím prevzal poslanec NR SR pán Jozef Líška, ktorý sa uvedeného podujatia osobne 
zúčastnil.  
 Názorné ukáţky pre deti zabezpečili Záchranná sluţba Lovinobaňa, Hasičský 
a záchranný zbor Lučenec, Obvodné oddelenie PZ Lovinobaňa, Oddelenie kynológie OPP 
OR PZ Lučenec a Autosport Szilágyi Lovinobaňa.  
 Podujatie si nenechali ujsť ani materské školy z okolitých obci a to Tomášovce, 
Mýtna, Divín, Tuhár a prvé ročníky ZŠ Lovinobaňa a Mýtna.  
 Cieľmi podujatia bolo obohatiť výchovnovzdelávací proces o atraktívne prvky, 
pripraviť deti na správanie sa detí v prípade havárie v CP, správanie sa pri poţiaroch, 
vybudovanie základných zručností pri poskytovaní prvej pomoci. Záchranári, hasiči 
a policajti najskôr deťom vysvetlili základné zásady prvej pomoci, správania sa pri 
poţiaroch, dodrţiavania pravidiel cestnej premávky a následne deti zábavnou formou 
preskúšali zo získaných znalostí. Počas celého podujatia predvádzal Autosport Szilágyi 
Lovinobaňa rôzne dopravné prostriedky. Na záver policajti predviedli zadrţanie páchateľa 
sluţobným psom.  

 Za zorganizované podujatie patrí vďaka pedagogickému personálu materskej školy na čele s jej riaditeľkou a všetkým rodičom 
a sympatizantom, ktorí prispeli k tomuto vydarenému podujatiu. Zároveň prítomnosť poslanca NR SR som vyuţil na oboznámenie ho 
s aktivitami obecného úradu a stavebnej komisie, pričom sa vyjadril, ţe nakoľko je z tohto regiónu podporí všetky zmysluplné projekty a nápady.  
 

Mgr. Ľubomír Kováčik, poslanec obecného zastupiteľstva 

Z o  z a s a d n u t í  s t a v e b n e j  k o m i s i e  
 

 Stavebná komisia zasadala v roku 2008 celkovo štyri krát. Prvé dve zasadania boli zamerané na spracovanie projektu na konto 
ORANGE a na vypracovanie jeho rozpočtu. Spracovaný bol projekt na výstavbu altánku v strede obce, tento však nebol na tento rok schválený. 
V súvislosti s uvedeným projektom boli prejednávané moţnosti získania pozemku pre uvedený altánok v strede obce, pred domom dôchodcov, 
čo je naďalej aktuálne a po pripravení bude predloţené na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Zasadanie dňa 18.4.2008 bolo za účasti 
starostu obce, kde boli prejednávané nasledovné problémy: 

1. Pripravovať ţiadosť o kúpu ubytovne pri LOVINITE. 
2. Pripravovať ţiadosť o ihrisko s umelou trávou. 
3. Riešiť situáciu v MŠ Lovinobaňa z dôvodu hroziaceho neprijatia všetkých hlásiacich sa detí.  
4. Prešetriť dva podnety  občanov obce. 
5. Pripraviť  rozpočet na detské ihrisko. 

 

Ţiadosti o kúpu ubytovne pri LOVINITE a ţiadosť o ihrisko s umelou trávou boli následne odsúhlasené obecným zastupiteľstvom 
a spracované obecným úradom.  

Riešiť situáciu v MŚ Lovinobaňa, kde hrozilo, ţe z kapacitných dôvodov nebude moţné prijať dvadsať z prihlásených detí. Toto sa 
podarilo určitými stavebnými úpravami vyriešiť, pričom nebolo potrebné vydať ani jedno rozhodnutie o neprijatí do materskej školy, čo sa 
podarilo vyriešiť v spolupráci starostu obce, stavebnej komisie a hlavne aktívnym prístupom riaditeľky materskej školy. Tým, ţe deti prihlásené 
do materskej školy budú môcť byť prijaté v Lovinobani a nebudú musieť dochádzať do okolitých obcí sa podarilo pre obec zachrániť viac ako 
milión korún, ktoré budú na uvedený počet detí poukázané z podielových daní a o ktoré by inak obec prišla.  

V spolupráci so starostom obce boli prešetrené dva podnety občanov obce a stanovisko bolo schválené obecným zastupiteľstvom.  
Riešené boli aj investičné akcie, hlavne na skrášlenie obce, kde starosta predniesol, ţe začnú sa práce na autobusových  zástavkách.  

My sme navrhli aj začatie prác na detskom ihrisku, alebo skôr na oddychovej zóne na pozemku vedľa domu sluţieb. Boli pripravené dva 
varianty rozpočtu, pričom bol prijatý ten menší a neskôr bude táto oddychová zóna dokončená. Tu by som chcel podotknúť prečo práve detské 
ihrisko, lebo uţ mi bola poloţená táto otázka. Na materskú školu sa roky dávalo permanentne menej peňazí ako bolo na obec poukázané 
z podielových daní. Taktieţ nebol roky dodrţiavaný rozpočet, ktorý bol pre MŠ schválený. Toto sme postupne upravili a financovanie 
spriehľadnili. Preto by sa dalo urobiť z týchto peňazí trebárs 50 metrov chodníka, ale je nelogické, aby sa z peňazí poukázaných na deti platili 
staré dlhy, alebo aktivity s deťmi nesúvisiace. Keď sú to peniaze, ktoré prídu do obce preto, ţe tu máme malé deti, tak ich pouţime tak, aby 
z toho mali niečo aj tieto malé deti. Taktieţ dôjde k skrášleniu stredu dediny, účelnému pouţitiu finančných prostriedkov. Ešte otázka „ pre koho 
to bude ?“ Pre 130 detí vo veku do šiestich rokov, 260 ich rodičov a ešte väčšie mnoţstvo ich starých rodičov, ktorí budú túto oddychovú zónu 
môcť vyuţívať.  Taktieţ nechcem aby mi niekto ako poslancovi zaspieval pesničku nemenovanej skupiny citujem: „páni poslanci a co deti mají 
si kde hrát“.  Na uvedené ihrisko člen stavebnej komisie Vladimír Mánik uţ zostrojil aj sponzorsky preliezku so šmýkačkou, ktorá po zemných 
úpravách bude tu umiestnená ako prvá. Taktieţ práce na oddychovej zóne budú vyhlásené v obecnom rozhlase a prípadní záujemcovia budú 
vítaní.  

Pre stavebné práce v obci člen stavebnej komisie Ing. Miroslav Markotán spolu so starostom obce vybavili bezplatným prevodom od 
ministerstva vnútra dve autá a to LADU NIVU a LADU combi.  
 

Mgr. Ľubomír Kováčik, predseda stavebnej komisie 

P r e c h o d  n a  E U R O  
 

Slovenská republika sa k zavedeniu  spoločnej meny – euro zaviazala pri svojom vstupe do Európskej únie v máji r. 2004. Obce a mestá sa 
hlásia k zodpovednosti za obsahovú a organizačnú zodpovednosť za prípravu na zavedenie eura v rozsahu samosprávnych kompetencií. Aj v 
podmienkach našej obce bola vytvorená  pracovná   skupina zodpovedná za prípravu na hladké zavedenie eura v zloţení:  
Ing. Lenhard, Ing. Palečka, kontrolór obce, Ing., Ondrisová, p. Vývleková, p. Melicherčíková, p. Dančová  (v zmysle uznesenia OcZ č. 7/07 bod 
B/11)                      

 

 

 

 

Občasník obce Lovinobaňa. Vydáva obec Lovinobaňa, SNP 1, 985 54 Lovinobaňa. Telefón 43 96 402,  email: 

obeclovinobana@stonline.sk; Redakčná rada: Ing. Marian Lenhard, Ing. Ján Palečka, Mgr. Ľubomír Kováčik,  PhDr. Pavel 

Mičianik, M.A., Ján Uhrin; Spracoval: Ing. Ján Palečka; Tlač: Presston, s.r.o. 

mailto:obeclovinobana@stonline.sk

