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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 8/2014 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. októbra 2014 o 17.00 hod. 
 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení a volebnej 

komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecnej rady 

5. Príprava rozpočtu obce na rok 2015 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Pavol Gabľas, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Bc. Jozef Košičiar, Ing. Ján Palečka, 

Mgr. Ján Račko, Ján Uhrin 

Hlavný kontrolór – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: 

Poslanci – Bc. Peter Ďalog, Mgr. Ľubomír Kováčik 

 

K bodu 1/  

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.07 hod. a privítanie prítomných.  

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

Starosta - návrh za overovateľov – Ján Baláž, PhDr. Pavel Mičianik, PhD. 

návrh za členov návrhovej komisie – Bc. Jozef Košičiar, Ján Uhrin 

Uzn. č. 58/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom OZ neboli uložené žiadne úlohy. 

Uzn. č. 59/2014   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Palečka, zástupca starostu - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 24. septembra 2014 

a 22. októbra 2014. 

Uzn. č. 60/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  5/  

 Starosta –informácia k predloženej pracovnej verzii rozpočtu. Bežný rozpočet vychádza 

z rozpočtu roku 2014. V kapitálových výdavkoch sa určí 120.000 € na dofinancovanie 

rekonštrukcie verejného osvetlenia. O použití zvyšných prostriedkov – približne 100.000 € by 



 

Zápisnica č. 8/2014 z  OZ konaného dňa 29. októbra 2014 2/4 

malo rozhodnúť už nové zastupiteľstvo. Akútne je potrebné riešiť asfaltový povrch na 

Mierovej ulici (rovný úsek popraskaný), ak sa úplne rozpadne náklady na rekonštrukciu budú 

vyššie. Zisťujú sa možnosti získania prostriedkov na rekonštrukciu/výstavbu materskej školy, 

t.j. bude potrebné obstarať projektovú dokumentáciu. 

 Ing. Vranová, hlavný kontrolór – VZN o poskytovaní dotácií stanovuje termín 30.9. na 

predloženie žiadostí. Príprava rozpočtu si vyžaduje čas. Žiadosti by mala vopred posúdiť 

finančná komisia. 

 Ing. Palečka – finančná komisia a ani iné komisie nefungujú. Zvykom je na zasadnutiach 

obecnej rady prerokúvať požiadavky a dávať odporučenie obecnému zastupiteľstvu. 

 

 Prerokovanie žiadostí o dotácie: 

a) Detský folklórny súbor Kukulienky (p. Rafajová) – 500€ na zakúpenie krojov. 

 Mgr. Račko – treba to podporiť, vo svojom voľnom čase sa venujú deťom. 

 Za: 7 poslancov 

b) ZŠ – ples 150€, ukončenie šk. roka 170€, škola v prírode 150 €, plavecký kurz 133 €, 

didaktické pomôcky do ZŠ 250 €, MDD 150 €, lyžiarsky výcvik 150 € 

 Za: 7 poslancov 

c) OZ Margarétka (p. Žigová) – 500 € na kultúrne, environmentálne a športové podujatia – 

spoluúčasť pri žiadostiach o dotácie 

 Za: 7 poslancov 

d) 1. FC Lovinobaňa – 7.300 € na účasť dvoch družstiev ligovej súťaži, prevádzka a údržba 

štadióna; 250 € na memoriál Jaroslava Kocúra 

 Za: 7 poslancov 

e) Ing. Ondrisová – 300 € na Volejbalový mix turnaj 

 Za: 7 poslancov 

f) J. Uhrin (predseda komisie pre Uderinú) – 200 € váľanie mája, 350 € Petropavlovský 

turnaj, 200 € SNP, 80 € úcta k starším, 550 € zábava Silvester 

 Za: 7 poslancov 

g) ZŠ – doprava na športový ozdravný pobyt pre žiakov 1 stupňa 150 € 

 Za: 7 poslancov 

 Prerokovanie rozpočtových požiadaviek: 

a) J. Uhrin – pre Uderinú 5ks lavičky, rozvodná skriňa verejného osvetlenia, PD a dažďová 

kanalizácia cesta ku Karásekovi, okná na kultúrnom dome 

b) Ing. Palečka – pokračovanie rekonštrukcie chodníka ulica SNP; rekonštrukcia 

komunikácií (Partizánska, J. Slobodu po „Orlajove dom“, Komenského); úprava 

betónovej plochy pre domom služieb; PD na novú ČOV 

c) PhDr. Mičianik – pokračovanie rekonštrukcia chodník SNP; chodník Železničná ulica; 

výmena zvyšných okien na OcÚ a úprava vnútorných priestorov; rekonštrukcia futbalový 

štadión; rekonštrukcia pôvodnej budovy MŠ; rekonštrukcia ulíc Komenského a ďalšie; 

úprava chodníka pri nadjazde k aut. zastávke na ZV 

d) ŠJ pri ZŠ – 3000 € na vzduchotechniku do kuchyne 

 Starosta – potrebné posúdiť stavebno-technické hľadisko 

e) CVČ Moskovská Banská Bystrica – 60€ pre dieťa s trvalým pobytom v obci Lovinobaňa 

 Starosta – v zmysle VZN bude poskytnuté 

f) Evanjelický cirkevný zbor v Lovinobani – výmena hodín vo veži kostola 3000 € v roku 

2014 a 5000 € v roku 2015. Celkové náklady 10.800 €. 

 Starosta – posúdi novozvolené obecné zastupiteľstvo 

 Ing. Koška – hodiny slúžia všetkým obyvateľom, keď meškajú ľudia sa pýtajú čo je s 

nimi. 

 Ing. Mičianik – dali si vypracovať viaceré ponuky. Toto je etablovaná firma 

s dlhoročnými skúsenosťami – kvalitné komponenty a možnosť servisu. Boli aj 

lacnejšie ponuky od rôznych „garážových“ firiem s poľskými a čínskymi 

komponentmi, ktoré nebude možné v prípade poruchy opraviť. 

g) Katolícka farnosť Lovinobaňa – vybudovanie kamenného kríža v cintoríne (2500 €). 
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OZ berie na vedomie predloženú pracovnú verziu návrhu rozpočtu obce na rok 2015. 

Uzn. č. 61/2014  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  6/  

 Mgr. Čipčalová – žiadosť o poskytnutie priestorov kultúrneho domu na deň 22.11. na aktivitu 

tvorivé dielne – pletenie z papiera. 

 OZ súhlasí s bezplatným poskytnutím zasadačky. 

Uzn. č. 62/2014  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 RNDr. Golianová, riaditeľka ZŠ – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 

a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014 – ocenení žiaci, podujatia org. školou, 

projekty, tech. vybavenie. 

Uzn. č. 63/2014  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 OZ schvaľuje v prípade nezvolenia súčasného starostu na ďalšie funkčné obdobie, preplatenie 

nevyčerpanej časti dovolenky 

Uzn. č. 64/2014  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 OZ schvaľuje predaj pozemku pre Renatu Melichcerčíkovú, č.p. 499/13 o výmere 393 m2 za 

cenu 2,76€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že odkupovaná časť pozemku priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve 

kupujúcej a v skutočnosti sa jedná o obcou nevyužiteľný pozemok (zarastený  járok). 

Uzn. č. 65/2014  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 OZ schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok za komunálny odpad z dôvodu úmrtia 

dlžníkov (Kováč Vojtech 861,41 €, Rácz Juraj 359,0 €, Oláh Gejza 111,46 €).  

Uzn. č. 66/2014  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči Pekáreň Divín – Ing. Ličková vo výške 460,32 €. 

Uzn. č. 67/2014  Za: 0  Proti: 7  Zdržal sa: 0 

 OZ neschválilo odpis. 

 

K bodu 7/ 

 Mgr. Čipčalová – návrh obmedziť rýchlosť alebo umiestniť spomaľovač v úseku cesty medzi 

OcÚ a poštou – rýchlo tade vodiči jazdia a je to neprehľadné. 

 Starosta – je to štátna cesta III. triedy. Dopravný inšpektor odmietol aj len prechod vybudovať. 

 

 Ján Očovan – ďakuje starému vedeniu obce a chce aj skritizovať čo neurobili alebo zle urobili. 

Cirkev má požiadavky od obce, nech predá starú školu keď nie je schopná ju spravovať. Pri 

cintoríne sú kopy zeminy, vedro na studni pri kostole je odtrhnuté. Ďakuje za novú studňu na 

ulici Slobodu. Požiadal predĺžiť rozhlasové vedenie o 50 m bližšie k jeho domu. Prečo je 

nádrž v cintoríne, od márnici mohlo byť potrubie potiahnuté. 

 Starosta – nádrž je v cintoríne, pretože opakovane bol zničený ventil na potrubí a voda 

nekontrolovane vytekala. Teraz ak niekto zničí alebo nechá ventil otvorený vytečie len tá voda 

čo je v nádrži. 

 

 Dušan Pazucha – otázka, kedy budú práce na kanalizácii v Komenského ulici ukončené. 

Robotníci tam boli bez kontroly – nezhutňovali poriadne zásyp. Požiadal o umiestnenie dopr. 

značky „slepá ulica“, neznalí vodiči tade jazdia a potom sa otáčajú na konci ulice. 

 Starosta – na stavbe je ešte potrebné dokončiť vybudovanie žľabu, domové prípojky, vtoky. 

Firme zatiaľ nebolo nič zaplatené, je v ich záujme stavbu čím skôr dokončiť. 
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K bodu 8/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 19.25 hod. 

 

 

V Lovinobani dňa 31. 10. 2014 

 

Zapísal:  Ing. Ján Palečka, zástupca starostu   ............................. 

 

Overovatelia: Ján Baláž      ............................. 

 

  PhDr. Pavel Mičianik, PhD.    ............................. 

 

 

 

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

        


