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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 5/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. septembra 2016 o 17.00 hod. 
Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecnej rady 

5. VZN č. 4/2016 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 ÚP obce Lovinobaňa mení a dopĺňa 

VZN obce Lovinobaňa č. 4/2006 v znení jeho zmien a doplnkov 

6. Prerokovanie výsledkov kontroly NKÚ 

7. Výstavba novej MŠ – schválenie žiadosti o NFP 

8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci–Ján Baláž, Miroslav Bella, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, Ing. Michal Lenhard, PhDr. 

Pavel Mičianik PhD. M.A., Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

Neprítomní: 

Poslanci–  Dušan Strapko,  

 

K bodu 1/ 

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 hod. a privítanie prítomných. 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce - návrh za overovateľov – Bc. Andrea Valachová, Ján Baláž 

 Návrh za členov návrhovej komisie – PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., Ing. Michal Lenhard 

Uzn. č. 32/2016 Za:8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
K bodu  3/  

 Starosta obce – bola uložená jedna úloha, vytýčiť hranice pozemku obce – školského areálu. 

Geodet vytýčil hranicu pozemku a účastníci konania boli s vytýčením hranice pozemku 

oboznámení. Ďalej oznámil p. Falušimu, že stavebný odpad môže vyviesť k domu služieb, čo 

neurobil. Ďalej bude postupovať v zmysle Stavebného zákona a bude mu udelená pokuta. že 

ak neodstráni zbúrané pozostatky stavby bude mu uložená pokuta v zmysle zákona. Oznámil 

predsedovi stavebnej komisie, že pôjdu spolu pozrieť na sídlisko ohľadne zbúrania chlievov.    

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 33/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Pavol Gabľas – zástupca starostu- informácia o zasadnutí OR dňa 14. júna 2016. 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 34/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  5/  

 Starosta obce – predniesol návrh VZN č. 4/2016 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 ÚP 

obce Lovinobaňa mení a dopĺňa VZN obce Lovinobaňa č. 4/2006 v znení jeho zmien a 

doplnkov, ktorý je prílohou súpisu uznesení. Jedná sa o výstavbu benzínovej pumpy pri 

nadjazde na ktorú bude možný prístup aj od cesty I/16.  

 OZ schvaľuje 
a.) ÚP obce Lovinobaňa, Zmeny a doplnky č. 3 

b.) Spôsob prerokovania návrhu ÚP obce Lovinobaňa, Zmeny a doplnky č. 3 a rozhodnutie 

o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní 

c.) Uznáša sa na VZN č. 4/2016 obce Lovinobaňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu obce Lovinobaňa podľa Zmien a doplnkov.  

Uzn. č. 35/2016 Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6/ 

 Starosta obce  – informoval o výsledkoch kontroly NKÚ ktorá bola vykonávaná od 

02.02.2016 do 31.05.2016 v obci Lovinobaňa. Kontrolou bo zistené, že obec Lovinobaňa 

nemá pasport miestnych komunikácií a nemonitorujeme a nevyhodnocujeme PHSR. Ďalej 

uviedol, že vypracoval pasport miestnych komunikácií (dĺžka ulice, materiál z akého sú 

postavené, križovatky a pod.) PHSR bude vyhodnocovaný každý rok a bude tvoriť súčasť 

súpisu uznesení zo zasadnutia OZ, nakoľko aj pri uvedenej kontrole boli podrobne 

kontrolované zápisnice z OR, OZ a súpis uznesení zo zasadnutia OZ. 

OZ  

 a) berie na vedomie   
Zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly a prijaté opatrenia na ich 

odstránenie. 

Uzn. č. 36/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  7/  

 Starosta obce – informoval o výstavbe novej MŠ – Ministerstvo vnútra schválilo žiadosti o 

NFP vo výške 432 250,00,- eur. Rozpočet na výstavbu aj s búracími prácami bol okolo 

1 200 000,-eur a náklady by mohli ísť smerom dole okolo 20-30% pri súťažení. Malo by sa 

začať s verejným obstarávaním, kde bude súťaž na verejného obstarávateľa, potom dodávateľa 

stavebných prác. Bolo by vhodné vysúťažiť jedného dodávateľa, ktorý bude robiť aj búracie 

práce a výstavbu. Ohľade presunu detí do ubytovne Kord sa stretol s p. Babiakovou, ktorá 

uviedla, že ak zabezpečíme kúrenie v ubytovni, nebudú chcieť žiadne nájomné. Uvedené 

kúrenie by sa mohlo zabezpečiť presunom pece, ktorá vykuruje súčasnú MŠ a bude 

predmetom búracích prác.  

 PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., - uviedol, že búracie práce by mohli vykonať pracovníci 

VPP. 

 Ján Uhrin  - uviedol, že bude potrebné v ubytovni Kord ešte urobiť aj iné stavebné úpravy, aby 

tam mohla byť dočasne umiestnená MŠ. 

 Miroslav Bella - sa informoval, prečo nemôžu byť MŠ dočasne umiestnená v priestoroch ZŠ. 

 Starosta obce – Búracie práce nemôžu vykonávať pracovníci VPP z hľadiska bezpečnosti. 

Dočasné premiestnenie  MŠ do priestorov ZŠ by bolo síce možné, ale by bolo potrebné urobiť 

viac úprav v ZŠ nakoľko prevádzka v MŠ má úplne iné kritériá ako ZŠ. A keďže prenájom 

priestorov v ubytovni Kord po splnení požiadaviek p. Babiakovej bude bezplatný, dočasné 

presťahovanie MŠ do ZŠ je neúčelné. Ďalej informoval, že ak by výška úveru bola 500 000,-

eur na dobu 15 rokov, približná ročná splátka by bola okolo 35 700,- eur. 

 Bc. Andrea Valachová – uviedla, že výstavba novej MŠ by mala byť ukončená v roku 2018.         

 Berie na vedomie 
Informáciu k výstavbe MŠ a schválenie žiadosti o NFP 

Uzn. č. 37/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  8/  

 Starosta obce –  predniesol zmenu rozpočtu rozpočtovým č. 1/2016, ktorá je prílohou súpisu 

uznesení. Zámerom je prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu, potrebných 

na investičné akcie v obci Lovinobaňa a Uderiná.  

 Bc. Jozef Košičiar - bolo by potrebné urobiť projektovú dokumentáciu aj na ďalšie chodníky 

a vybaviť stavebné povolenie.   

 PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A. – uviedol, že pri výmene okien na budove OÚ Lovinobaňa 

o určitú symetriu pri ich výmene, nakoľko sú na priestoroch RZP v pravo trojdielne okná 

a vľavo od odkvapovej rúry sú menšie staré okná, kde sa trojdielne okno nezmestí, aby 

budova OÚ po ich výmene pôsobila estetickým dojmom.  

 Miroslav Bella – uviedol, že finančné prostriedky na opravu strechy kotolne vo výške 10 000,- 

eur sa mu zdajú veľmi vysoké.    

 OZ schvaľuje 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016.    

Uzn. č. 38/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9 

 Starosta – informoval k vytýčeniu hranice pozemku v majetku obce pri MŠ uviedol, že pri 

výstavbe novej MŠ je potrebný aj pozemok, ktorý v súčasnosti užívajú fyzické osoby 

bývajúce na ul. B. S. Timrava a pri prechode mechanizmov bude jestvujúce oplotenie brániť 

v ich pohybe.  

 Miroslav Bella – sa informoval či sa bude jednať o všetky pozemky alebo len o ich časť 

potrebnú na výstavbu. Má za to, že občania si postavili plot na mieste, kde im to bolo 

vymerané a nevedeli, že stavajú oplotenie na pozemku obce. 

 Starosta – sú dve možnosti, buď sa bude jednať o všetky pozemky alebo len tie, ktoré sú 

potrebné na výstavbu MŠ. Je to na rozhodnutí poslancov, ktorí rozhodujú o majetku obce. 

Každý účastník konania mal pri stavbe geometrický plán, kde boli určené hranice pozemkov.  

 PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., - uviedol, že by sa mala posunúť hranica pozemkov po 

celej dĺžke nakoľko je to obecný pozemok. 

 Ján Uhrin - uviedol že za uvedený návrh nebude hlasovať, alebo sa zdrží hlasovania, nakoľko  

si nie je istý, či obec vyčerpala všetky možnosti, pri riešení uvedeného problému pri výstavbe 

MŠ. Nemali sme výstavbu MŠ v územnom pláne obce, neinformovali sme dostatočne 

dotknutých občanov, mohli sme ich zavolať na rokovanie a celú vec riešiť iným spôsobom. S 

presunom hranice pozemku prvých troch pozemkov súhlasí, ale ďalej by to nechal ešte 

otvorené. 

 Pavol Gabľas  - uviedol, že zvyšné pozemky po posunutí hranice na skutočný stav obec 

nevyužije.        

 OZ berie na vedomie  
Informáciu o vytýčení hranice pozemku (školský areál) v majetku obce geodetom, ktorá je 

užívaná fyzickými osobami bývajúcimi na ulici B. S. Timravy, bez súhlasu obce. ( viď 

uznesenie č. 11/2015) 

 Žiada starostu obce 

a.) Zabezpečiť pre potreby výstavby novej MŠ posunutie jestvujúcich oplotení na úroveň 

vytýčenej hranice po celej dĺžke pozemku 

Za: 2  Proti: 3  Zdržal sa: 3 

b.) Zabezpečiť pre potreby výstavby novej MŠ posunutie jestvujúcich oplotení na úroveň 

vytýčenej hranice len v dĺžke, ktorá je potrebná pre realizáciu stavby MŠ  

Za: 6  Proti: 2  Zdržal sa: 0 

Uzn. č. 39/2016   
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 Starosta – informoval, o žiadosti Jána Melicherčíka o poskytnutie finančných prostriedkov na 

opravu plota v cintoríne Horné Fafáky.  Nakoľko sú tam pochovaní aj občania obce 

Lovinobaňa. 

 Ján Baláž – sa informoval, či na opravu oplotenia finančne prispeje aj obec Kotmanová, 

v ktorej KÚ sa cintorín nachádza. 

 Starosta – opravu oplotenia zabezpečí obec Kotmanová, ktorá tiež finančne prispeje na nákup 

oplotenia.   

 OZ schvaľuje 
Zakúpenie pletiva pre predmetnú opravu v dĺžke 150m.    

Uzn. č. 40/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 Starosta – informoval o sťažnosti Marty Filčíkovej, byt. Lovinobaňa, SNP 6/199 vo veci 

spaľovania odpadového materiálu, hlavne plastov v obci. Uviedol, že jej odpísal o možnom 

riešení problému spaľovaní odpadu, najlepšie prostredníctvom polície a tiež, že informuje 

občanov o nakladaní a likvidácii v dostatočnej miere.    

 PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., – uviedol, že súhlasí s odpoveďou starostu obce na 

uvedenú sťažnosť.  

 OZ Berie na vedomie 

Uzn. č. 41/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 Starosta – informoval o sťažnosti Evy Bicanovej, byt. Lovinobaňa, Partizánska 128/8 na 

Milana Oláha, Lovinobaňa, Partizánska 599/9, ktorý nemá vybudovanú žumpu a výkaly z 

dreveného WC zakopáva na spoločnom pozemku. P. Oláh nemá vodovod a preto nemusí mať 

žumpu. Ďalej uviedol, že p. Bicanová nie je vlastníkom priľahlých pozemkov ani RD.   

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 42/2016  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 

 Hlavná kontrolórka – predniesla návrh VZN č. 5/2016 o pomoci v hmotnej núdzi ktorým sa 

určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, alebo pri 

poskytovaní jednorazovej dávky v čase náhlej núdze občanom obce Lovinobaňa. Uvedený 

návrh VZN bude visieť na úradnej tabuli obce Lovinobaňa v zákonnom stanovenej lehote na 

pripomienkovanie a následne bude prednesené na schválenie na OZ.  

 

K bodu 10 

 Starosta – otvoril diskusiu. 

 Milan Janšto – uviedol, že pri prideľovaní pozemkov bola vymeraná aj zadná hranica 

pozemku od školskej záhrady, kedy bol predseda p. Peťko o ktorom si myslí, že bol zatiaľ 

najlepší starosta obce Lovinobaňa. Na vymeraných pozemkoch boli umiestnené vymeriavacie 

kolíky, ale nie je pravda, že by ich boli svojvoľne premiestnili. Asi za mesiac boli kolíky 

presunuté ďalej a bolo im povedané, že tá hranica, kde boli kolíky premiestnené platí. Na tom 

mieste bol postavený plot, pričom na jeho výstavbu obec zabezpečila materiál.  

 Mgr. Ján Salaj – uviedol, že sa mu nepáči označenie, že si svojvoľne rozšírili pozemky. Nikto 

svojvoľne nekonal. Jedná sa trvalý trávnatý porast v školskej záhrade o ktorý sa aj s ďalšími 

učiteľmi a rodičmi staral a zušľachťoval. Školská záhrada bola upravená a v súčasnosti to 

vypadá ako savana. Úradná osoba vytýčila hranice pozemkov ako povedal p. Janšto a preto 

pozemky užívali. Požiadal v prípade posunutí pozemkov o postavení oplotenia obcou. Ďalej 

uviedol, že schvaľuje výstavbu novej materskej školy, na ktorú obec získala nenávratný 

finančný príspevok od MV SR, len aby nedopadla ako budova bývalej kotolne. Ďalej uviedol, 

že odtokový rigol, ktorý zachytáva vodu pri daždi na ul. B. S. Timravy je nepostačujúci, 

asfaltový povrch cesty je narušený  a   je potrebné vykonať rekonštrukciu ul. B. S. Timrava. 

Bol oslovený nemenovaným občanom obce ohľadne uvedených pozemkov, ktorý mu povedal, 

že ako komunista si rozšíril svoju záhradu, pričom on komunista nikdy nebol. Ďalej uviedol, 

že by bolo potrebné vydať Obecné noviny, lebo obyčajný človek nechodí na internet.  
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 Starosta - skutkový stav je taký, že občania užívajú pozemok obce.  Občania budú vyzvaní, 

aby zbúrali a posunuli oplotenie na vytýčenú hranicu, nakoľko sa jedná o čiernu stavbu. 

Ohľadom kotolne uviedol, že bola postavená nová kotolňa v zmysle stavebného zákona a vo 

funkčnom období iného starostu.  Ďalej uviedol, že školskú záhradu má v prenájme ZŠ, ktorá 

sa má o ňu starať. Ohľadne rekonštrukcie ul. B. S. Timrava uviedol, že v prípade schválenia 

rekonštrukcie poslancami obce, zabezpečí jej rekonštrukciu.        

 

 PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., - uviedol, že by bolo potrebné vydať obecné noviny. Ďalej 

uviedol, že sa mu nepáči, že dva krát po sebe nebolo obecné zastupiteľstvo. Tiež uviedol, že 

o organizovaní vatry a kladení vencov pri výročí SNP neboli poslanci OZ informovaní a že pri 

zabezpečení občerstvenia na vatre nebola kofola, pričom tam bolo veľa detí.   

 Ján Uhrin – uviedol, že o vatre a kladení vencov nebol informovaný. 

 Starosta – uviedol, že sa môžu sťažovať u predsedu kultúrnej komisie. On si považoval za 

povinnosť zabezpečiť uvedenú kultúrnu akciu. 

 Miroslav Bella – uviedol, že mu volal starosta obce, či bude organizovať vatru, pričom mu 

uviedol, že je pracovne zaneprázdnený. 

 

 PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A. – uviedol, že v mesiaci december 2016 bude končiť volebné 

obdobie rady školy. Je potrebné odporučiť, alebo schváliť nových členov rady školy za obec. 

Ďalej uviedol, aby sa rekonštrukcie chodníkov na ul. Štefánikova a Železničná zapracovalo do 

rozpočtu obce. Ďalej sa informoval ohľadne stavebných prác pri budove domu služieb 

a upozornil na zlý stav chodníka pri jarku  pod kinom. 

Starosta – pri dome služieb sa robí obratisko pre zásobovanie a chodník pri jarku pod kinom sa 

opravoval.  Pri vydávaní obecných novín je potrebné založiť redakčnú radu. 

 Ján Uhrin – uviedol, že je potrebná rekonštrukcia chodníkov na ul. B. S. Timravy a B. 

Nemcovej. 

 

 Pavol Gabľas – uviedol, že v prípade záujmu občanov, ul. B. S Timravy, ktorý v súčasnosti 

užívajú pozemky obce, si majú podať žiadosť o odkúpenie pozemkov a OZ im odkúpenie 

schváli, alebo zamietne.  

 

 Jana Rafajová – uviedla, že čerešne pri ceste na Uderinú sú vyschnuté a môžu spadnúť na 

cestu. 

 Starosta – uvedené čerešne sú v ochrannom pásme cesty, ktoré spravuje OSC Lučenec. Zašle 

im upovedomenie.     

 

 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:58 hod. 

 

V  Lovinobani dňa  30.09.2016 

 

Zapísal:  Pavol Gabľas    ............................. 

 

Overovatelia: Bc. Andrea Valachová   ............................. 

 

  Ján Baláž    ............................. 

 

 

 

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

      


