
 

L o v i n o b a n s k ý  o b č a s n í k  
       noviny občanov obce Lovinobaňa - Uderiná  
 r o č n í k  V      m á j  2 0 1 1       č í s l o  1       n e p r e d a j n é   

 
 

V ýs ledk y k om un á ln yc h  vo l i eb  v  obc i  L o v in oba ňa  
 
Starosta obce:    Ing. Marian LENHARD 
 
Zástupca starostu:   Ing. Ján PALEČKA 
 
Poslanci obecného zastupite ľstva: Pavol GABĽAS   Bc. Jozef KOŠIČIAR 
     PhDr. Pavel MIČIANIK, PhD. Bc. Ján RAČKO 

Mgr. Ľubomír KOVÁČIK  Bc. Peter ĎALOG 
Ing. Ján PALEČKA  Ján BALÁŽ 
Ján UHRIN 

 
Členovia obecnej rady:   Pavol GABĽAS 
     Mgr. Ľubomír KOVÁČIK 
     Ing. Ján PALEČKA 

Ján UHRIN 
 
Komisie obecného zastupite ľstva:  
 
STAVEBNÁ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - predseda: Mgr. Ľubomír KOVÁČIK 

- členovia: Ing. Jana Mániková, Ing. Miroslav Markotán, Igor Berky, Bc. Peter Ďalog, Ľubomír Podhora 
 
FINANČNÁ - predseda: Ing. Ján PALEČKA 

- členovia: Ing. Marek Korim, Ing. Irena Maťašová, Mgr. Dana Račková, Ing. Marcela Sojčiaková 
 
PRE UDERINÚ - predseda: Ján UHRIN 

- členovia: Zuzana Krupčiaková, Ján Laco, Helena Lacová, Ing. Dušan Mánik, Zora Fiľová 
 
ŠPORTOVÁ - predseda: Pavol GABĽAS 

- členovia: Miroslav Ondris, Pavol Halaj 
 
OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU - predseda: Bc. Jozef KOŠIČIAR 

- členovia: Bc. Ján Račko, Peter Babiak, Jaroslav Golian, Ľubomír Podhora, Bc. Peter Ďalog 
 
KULTÚRNA - predseda: Ján BALÁŽ 

- členovia: Milan Peťko, Milan Alberti, Dušan Dančo, Iveta Dančová, Jaromír Šuľan, Daniela Šróbová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č i n nos ť  obecné ho  zas tu p i te ľs t va  
 
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 23. februára a 20. apríla 2011 schválilo nasledovné všeobecne záväzné 
nariadenia obce a súhlasilo s nasledovnými zmluvami:  
1. VZN o určení výšky príspevkov rodi čov pre školy a školské zariadenia v zria ďovate ľskej pôsobnosti obce.  VZN 

upravuje výšku a spôsob platby príspevku rodičov na prevádzku materskej školy, školského klubu detí a výšku úhrady za 
stravu v jedálni MŠ a ZŠ. Sadzby ostali nezmenené. 

Obec Lovinobaňa v zastúpení starostom Ing. Marianom Lenhardom 
 Vás pozýva na kultúrne podujatie  

 

VÁĽANIE MÁJA d ňa 27.  mája  2011 (p ia tok)  
 

Program: 
14.00  OBČERSTVENIE (priestranstvo pri kine) – guľáš, držkový perkelt, čapované pivo, nealko 
16.30  SPRIEVOD spred budovy Materskej školy v Lovinobani 
17.00  VÁĽANIE MÁJA pri obecnom úrade 
17.30  KULTÚRNY PROGRAM (kinosála) – heligonkár Milan Halaj, deti z MŠ a ZŠ, ľudový súbor IPEĽ, ženská  

   spevácka skupina VIDOVENKY z Vidinej 
20.00  ľudová hudba KARLÍKOVCI – voľná zábava 
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2. VZN o zákaze predaja a požívania alkoholických nápoj ov.  Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov na 

nasledovných verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných: v blízkosti pamätníka padlých, kultúrneho domu, 
obecného úradu, domu služieb, detského ihriska, v areáli štadiónu, v parčíku pri klube dôchodcov, cintoríne, v priestoroch 
autobusových zastávok a železničnej zastávky, v areáli základnej a materskej školy a pred predajňami potravín. 

3. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a di eťa materskej školy a školských zariadení. Pre rok 
2011 sa stanovuje dotácia na prevádzku a mzdy na jedného žiaka vo výške: materská škola 1.444,70 €; školská jedáleň pri 
MŠ 371,25€; školský klub detí 356,44€; školská jedáleň pri ZŠ 118,81€. 

4. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lovinoba ňa - Uderiná. Poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných na 
pohrebisku v obci Lovinobaňa, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska 
v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku, čas kedy je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských 
pozostatkov, plán hrobových miest, spôsob vedenia evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky 
vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, cenník služieb. Úplné znenie VZN je verejne prístupné na 
informačnej tabuli pri vstupe do cintorína. 

5. Zmluva o dielo s Ing. Milanom Podhorom – CONSTRUCT  pre realizáciu stavebnej časti projektu rekonštrukcie starej 
budovy ZŠ v hodnote 470.765,50 €. Práce zahŕňajú výmenu okien, zateplenie fasády, rekonštrukciu hygienických zariadení 
a kanalizácie. 

6. Zmluva o dielo s firmou Datex Lu čenec, s.r.o.  pre dodávku a montáž zariadenia interaktívnej učebne v ZŠ v hodnote 
28.197,60 €, ktorá je súčasťou projektu rekonštrukcie budovy ZŠ. 

7. Mandátna zmluva s Ing. Vojtechom Ottmárom  na výkon prác stavebného dozoru pri rekonštrukcii budovy ZŠ. 
8. Dodatok k zmluve o dielo s firmou Váhostav-SK, a.s., ktorá zohľadňuje zvýšenie DPH na 20% a upravuje dátum 

účinnosti zmluvy o dielo na realizáciu Revitalizácie centrálnej zóny obce – Štvrť 1. mája. 
9. Realizácia projektu Úradu vlády SR – Program revitali zácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní v SR 

v rámci, ktorého sa budú budovať vodozádržné systémy na miestach kde sa vyskytli prívalové vlny pri minuloročných 
povodniach. 

Úplné znenia uznesení obecného zastupiteľstva a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady sú 
zverejňované na internetovej stránke obce www.lovinobana.sk.  

Ing. Ján Palečka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spo lo če nská  k ro n i ka  rok u  2010  

 
V roku 2010 sa v obci narodilo 19 detí a zomrelo 15 občanov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 24 občanov, odhlásilo sa z trvalého 
pobytu 34 občanov. K 31.12.2010 mala obec Lovinobaňa 2110 obyvateľov. 
 

Privítali sme najmladších ob čanov  

Paučová L ív ia   Lakatošová Monika  
Kor im Fi l ip   Kováč i k  Samuel  
Berky Ján   Kováč  Lukáš  
Berkyová  Barbora  Badinková Adr iána  
Pušková Veronika  Pókoš Patr ik  
Haj to l  Samuel   Ďurkove Kar ina  
Berky Vik tor   Kováč i ková So f ia  
Gašpar Patr ik   Škopová Antónia  
Ľal ík  Matúš   Gondáš Michal  
Hulák Domin ik    
 
„Na svet prišli trochu hlasní, z Vašej lásky vzácny kvet, 
Nech sú zdraví, šťastní, krásni, to Vám želá celý svet...“ 
 

K narodeniu detí srdečne blahoželáme! 

Rozlú čili sme sa  

Lacko Ján 47    Oravec Pavel  52  
Šarkan Pavel  90    Boroš Danie l ,  Mgr.  43  
Motošková Tat iana  40  Trnavská Anna 65  
Vývlek Mi lan 53    Jur ík  Michal  97  
Cabanová Helena  88    Jur iga Jaros lav 45  
Galádová Elena  78    Babiak Jú l ius  59  
Hazuchová Alžbeta 78 Peťková Alžbeta 74  
Rožňaiová  Al ica 61   
 

 
 

Česť ich pamiatke! 

Občasník obce Lovinobaňa; Vydáva: Obec Lovinobaňa; Adresa: SNP 1, 985 54 Lovinobaňa; Telefón: 047/43 96 402;  email: 
obeclovinobana@stonline.sk; web: www.lovinobana.sk; Napísal a spracoval: Ing. Ján Palečka; Redakčná rada: Ing. Marian Lenhard, Ing. 
Ján Palečka, Pavol Gabľas, Mgr. Ľubomír Kováčik, Ján Uhrin; Tlač: Presston, s.r.o. 

Ka lendá r  vývo z u  sepa ro vané ho  z be ru  
 

 30. júna 2011  25. augusta 2011  20. októbra 2011  29. decembra 2011 
 
zelené vrece: sklo; žlté vrece: plasty; modré vrece: papier 
 
 

Potrebu likvidácie nadrozmerného odpadu je potrebné nahlásiť na obecnom úrade. 
 


