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Stretnutie rodákov v UDERINEJ 
Pri príležitosti 555. výročia prvej písomnej zmienky o Uderinej zorganizovala Obec Lovinobaňa, komisia pre Uderinú a MO Jednoty 
dôchodcov v Uderinej stretnutie rodákov. Dňa 2. júla sa stretlo v Uderinej približne sto rodákov vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí 
sa rozišli po všetkých kútoch Slovenska. Stretli sa s príbuznými, priateľmi a známymi a pospomínali na spoločne strávené chvíle vo 
svojom rodisku. Program dňa otvorili slávnostné Služby Božie v evanjelickom a.v. chráme, nasledovala spomienka na národovca, 
evanjelického kňaza, básnika a spisovateľa Júliusa Bodnára a pohostenie s kultúrnym programom. Podujatie pokračovalo volejbalovým 
turnajom, posedením pri guľáši, záver patril tanečnej zábave. Súčasťou stretnutia bolo uvedenie monografie  „Z histórie Uderinej“. 
Autorom diela je historik PhDr. Jozef Drenko a vydala ju Obec Lovinobaňa. 

 

Memoriál Jaroslava KOCÚRA 
Obec Lovinobaňa spolu s bývalými hráčmi TJ Magnezit Lovinobaňa usporiadala na multifunkčnom ihrisku 1. ročník futbalového turnaja 
Memoriál Jaroslava Kocúra. Spomienky na hráča TJ Magnezit Lovinobaňa Jaroslava Kocúra, ktorá sa konala dňa 30. júla sa zúčastnili 
družstvá: Starší páni 1, Starší páni 2, Lovinobaňa činžáky, Lovinobaňa dedina, FIAT – Szilágyi, Mýtna. Víťazom sa stalo mužstvo 
Lovinobaňa činžáky pred druhou Mýtnou, na treťom mieste sa umiestnila Lovinobaňa dedina. 

 
Uznesenia obecného zastupite ľstva 
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 30. mája, 23. júna a 24. augusta 2011 schválilo nasledovné všeobecne záväzné nariadenia 
obce a súhlasilo s nasledovnými zmluvami:  
1. VZN Organiza čný a prevádzkový poriadok multifunk čného ihriska v Lovinobani. Aktualizované VZN upravuje podmienky 

bezplatného prenájmu multifunkčného ihriska (MFI). Areál MFI sa poskytuje bezplatne 2-krát týždenne podľa pevne stanoveného 
harmonogramu pre športové kluby ŠK 1. tenisový Lovinobaňa, Volejbalový klub Lovinobaňa a bezplatne 3-krát týždenne podľa pevne 
stanoveného harmonogramu pre športový klub 1. FC LOVINOBAŇA. Správcom ihriska za Občianske združenie ŠK 1. tenisový Lovinobaňa 
je Ľubomír Podhora. Bližšie informácie k spôsobu využívania MFI sú uverejnené na informačnej tabuli pri základnej škole. 

2. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov rodi čov pre školy a školské zariadenia v zria ďovate ľskej pôsobnosti obce 
Lovinoba ňa. Úprava výšky stravného od 1.9.2011 o 5-6 centov. 

3. Obecné zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 8/2007 ktorým sa ur čujú podmienky chovu a držania domácich a úžitkových  zvierat v obci 
Lovinoba ňa a Uderiná z dôvodu nesúladu so zákonom. 

4. Záverečný ú čet obce za rok 2010.  Prebytok hospodárenia obce za rok 2010 bol vo výške 25.305 €. 
5. Obecné zastupite ľstvo súhlasí s exekúciami vo či dlžníkom obce (dane, vývoz tuhého komunálneho odpadu, stočné). 
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6. Zmluva o dielo s EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. na dodávku a montáž prietokomeru na čistiareň odpadových vôd (ČOV) vo výške 

2.830 €. Z dôvodu chýbajúceho prietokomeru platila obec dosiaľ poplatky pre štát za vypúšťanie vôd z ČOV do vodných tokov na plnú 
kapacitu ČOV. Teraz bude obec platiť len za skutočne vypustené odpadové vody. 

7. Zmluva o dielo s GM–STAV s.r.o.  na vykonanie hydroizolácie plochej strechy na Kultúrnom dome v Lovinobani vo výške 2.958€. 
8. Zmluva o dielo s GM–STAV s.r.o.  na vykonanie hydroizolácie plochej strechy na Kultúrnom dome v Uderinej vo výške 4.421 €. 
9. Dodatok k zmluve o dielo s Ing. Milan Podhora – CON STRUCT na naviac práce vzniknuté počas projektu „Rekonštrukcia ZŠ“ vo výške 

31.092 €. Na realizáciu projektu poskytlo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja financie v závislosti od počtu žiakov ZŠ. Rozpočet 
rekonštrukcie prevyšoval maximálnu možnú výšku. Niektoré práce sa z toho dôvodu skresali, no v rámci rekonštrukcie sa museli vykonať: 
elektrické rozvody k ohrievačom teplej úžitkovej vody, niektoré búracie, výkopové a zemné práce, niektoré úpravy a obklady podláh 
a stien, úprava bleskozvodu, vodorovná kanalizácia v suteréne, demontáž a montáž zdravotechniky,...  

10. Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí finan čných prostriedkov na realizáciu projektu „Program r evitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodní SR“ vo výške 92.700 €. V rámci projektu sa budujú vodozádržné systémy – priehradky, odrážky 
na miestach kde hrozí kumulovanie vôd. Vytvorilo sa 10 pracovných miest na obdobie 6 mesiacov, prostredníctvom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny obec získala na mzdové náklady 29.958 €. 

11. Zmluvy o dielo s EKOSTAVBA, s.r.o. na realizáciu prác, ktoré neboli zahrnuté v projekte „Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“ 
vo výške 28.800 €. Počas schvaľovacieho procesu projektu na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja boli z neho vypustené 
nasledovné stavby: prístupová komunikácia k bytovému domu 41/10, priestranstvo kde sa otáčajú autobusy, cesta popred 48-bytovku až 
ku kotolni. Tieto stavby obec financuje prostredníctvom tejto zmluvy z vlastných zdrojov.   

Úplné znenia uznesení obecného zastupiteľstva a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke obce 
www.lovinobana.sk 
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Spa ľovanie odpadov ohrozuje zdravie 
Pravidelne sa našou obcou šíri zápach spa ľovaného nebezpe čného odpadu – plasty, textil, podvaly, drevotrieska , guma, polystyrén...   
Ľudia, ktorí takýto odpad spaľujú, si zrejme neuvedomujú alebo nechcú uvedomiť, že tým sebe, svojim blízkym a susedom spôsobujú zdravotné 
problémy. Najviac ohrozené sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia. Škodlivé látky, ktoré pri spaľovaní vznikajú, neunikajú vysoko do 
atmosféry, ale neviditeľné dopadajú späť do blízkosti miesta, kde sa spaľuje, späť na dom, na záhradu, na úrodu... Končia v našej domácnosti, 
v našom jedle a v našom tele. Aké škodlivé látky vznikajú pri spaľovaní nasledovných odpadov? 
PLASTY 
Ťažké kovy (najmä kadmium a zinok)  – sú súčasťou plastov v podobe rôznych zmäkčovadiel a farbív. Môžu spôsobiť vrodené chyby 
u novorodencov, rakovinu a kontaminovať pôdu. 
Oxid uho ľnatý (CO)  – jedovatý plyn, ktorý pravdepodobne zapríčinil najviac otráv v histórii ľudstva. Prejavuje sa najčastejšie bolesťami hlavy, 
závratmi, hučaním v ušiach. Viaže sa na krvné farbivo hemoglobín a tým znemožňuje prenos kyslíka krvou. 
Ftaláty  – sú obsiahnuté v plastoch ako ich zmäkčovadlá. Hromadia sa v tele a vyvolávajú rôzne poruchy najmä hormonálneho a reprodukčného 
systému. 
Monoméry plastov  (základné stavebné častice) – etylén  (vzniká pri spaľovaní polyetylénu – PE, HDPE, LDPE), propylén (polypropylénu – 
PP), styrén  (polystyrénu – PS) – vo vysokých koncentráciách sú jedovaté, narkotické alebo majú na zdravie dlhodobé účinky (vplyv na nervovú 
sústavu, krvný obeh). 
Zlúčeniny chlóru  – vznikajú pri spaľovaní polyvinylchloridu – PVC, resp. všetkého, čo obsahuje chlór. Chlorovodík  (HCI) – silne dráždi 
dýchacie cesty. Vinylchlorid  – jedovatý, rakovinotvorný. Dioxíny  – vyznačujú sa výrazným priamym škodlivým účinkom. Sú silno 
mutagénne, rakovinotvorné, znižujú imunitu. Plynný chlór a fosgén – silne dráždia dýchacie cesty, vo vysokých koncentráciách vedú 
k poleptaniu pľúc a smrti. V prvej svetovej vojne boli používané ako bojové plyny. 
GUMA 
Oxid síry (SOx)  – dráždia dýchacie cesty. 
Sadze s obsahom jedovatých a rakovinotvorných polyaromatických uhľovodíkov. 
Dioxíny 
DREVOTRIESKA, OKNÁ A STARÝ NÁBYTOK  
Z drevotriesky, pri ktorej výrobe sa používajú formaldehydové živice sa horením uvoľňujú fenoly – nepríjemne zapáchajúce jedy so silným 
dráždivým účinkom. 
Horením náterových hmôt z nábytku a starých okien vznikajú rôzne škodlivé látky i napr. vysoko toxické PCB  – polychlórové bifenyly, ktoré sú 
silne rakovinotvorné. 
BIOLOGICKÝ ODPAD  
Bioodpad (tráva, burina, rastliny, lístie), ktorý nie je dostatočne vysušený, nemôže dokonale horieť, pretože obsahuje veľa vody, preto pri 
„spaľovaní“ na záhradách len tlie a husto dymí. Tento dym obsahuje hlavne oxid uho ľnatý, dechtové látky a rôzne škodlivé uh ľovodíky.  
Spálením biologického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Lístie, trávu a drevnú hmotu 
spoločne s bioodpadom z kuchyne (zvyšky jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) je potrebné prednostne kompostova ť. Kompostovaním 
môžeme jednoducho a zadarmo získať kvalitné hnojivo pre pestovanie okrasných a úžitkových rastlín. 
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Zmena prevádzky posi l ňovne  
Od 1.9.2011 zabezpečuje prevádzku posilňovne Pavel KRŠIAK, Janka Slobodu 9, tel.: 0907 531 314 
Prevádzková doba:  letné mesiace  Po-Pia 10.00 – 21.00  zimné mesiace Po-Pia 10.00 – 19.00 
Vstupné:  dospelí 1,00 € /vstup (max. 2 hod.)    študenti    0,80 € /vstup (max. 2 hod.) – len v prítomnosti dospelej osoby 

Obec Lovinoba ňa vyhlasuje zber nasledovných odpadov:  
• elektroodpad, 
• objemné odpady (starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce,... atď.) 
 
Zber uvedených odpadov sa uskutoční v kotolni na Štvrti 1. mája, d ňa 9. 11. 2011 v čase od 14:00 hod do 16:30 hod a  

    dňa 10. 11. 2011 v čase od 10:00 hod do 13:00 hod.   
V prípade potreby dovozu veľkoobjemových odpadov je potrebné túto skutočnosť oznámiť na obecný úrad (tel. 4396402). 
 


