
OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 8/2016 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. decembra 2016 o 17.00 hod. 

 
Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2017 a viacročného na roky 

 2018 – 2019 

5. Rozpočet obce na r. 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019  

6. Správa hlavnej kontrolórky obce č. 1/2016 a č. 2/2016 o výsledkoch z vykonaných kontrol  

7. Rôzne 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

Prítomní: 
Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 
Poslanci – Ján Baláž, Miroslav Bella, Ing. Michal Lenhard, Bc. Jozef Košičiar, Ing. Jana Mániková, 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 
Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 
 
Neprítomní: 
Poslanci–  Pavol Gabľas    
 
K bodu 1/ 

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.10 hod. a privítanie prítomných. 

 
K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Bc. Jozef Košičiar, Ján Uhrin 
návrh za členov návrhovej komisie –  Ing. Michal Lenhard, Ing. Jana Mániková 
OZ schvaľuje  
Uzn. č. 64/2016     Za: 7         Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 
K bodu  3/  

 Starosta obce – uviedol, že mu neboli uložené žiadne úlohy.  
 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 65/2016          Za: 8 (prišiel M. Bella)    Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
K bodu  4/  

 Starosta obce – požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko k návrhu 

rozpočtu.  
 Hlavná kontrolórka obce Ing. Alexandra Vranová oboznámila poslancov o oprave dvoch 

nezrovnalostí v návrhu rozpočtu a doplnení 2000 eur do rozpočtu obce na opravu futbalového 

štadiónu. Osobne návrh rozpočtu spolu s ekonómkou obce prekontrolovala. Rozpočet je 

zostavený ako vyrovnaný. Bc. Valachová sa informovala na príjem ZŠ v sume 6000 eur z 

nebytových priestorov. Hlavná kontrolórka obce odporučila schváliť Rozpočet obce na r. 2017 

a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019. 



 OZ berie a vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2017 

a viacročného na roky  2018 – 2019 
 Uzn. č. 67/2016    Za: 8        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

K bodu  5/  
 Starosta obce – dal hlasovať o Rozpočte obce na r. 2017 a viacročnom rozpočte na roky 2018 

– 2019      
 OZ schvaľuje  

Rozpočet na rok 2017 ako vyrovnaný 
 

Bežné príjmy vo výške 1382931,00 eur 
Bežné výdavky vo výške 1225739,00,-eur 
Bežný rozpočet vo výške 157192,00,-eur 
Kapitálové príjmy vo výške 433350,00,- eur 
Kapitálové výdavky vo výške 1427292,00,-eur 
Kapitálový rozpočet vo výške -993942,00,-eur 
Rozpočet prebytok +/schodok - vo výške -836750,00,-eur 
Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO: 
Príjmové finančné operácie vo výške 850000,00,-eur 
Výdavkové finančné operácie vo výške 13250,00,- eur 
Prebytok finančných operácií vo výške 836750,00,-eur 

 
a 
Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019 

 Uzn. č. 68/2016    Za: 8        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6/ 
 Starosta obce – požiadal Ing. A. Vranovú, aby predniesla správu hlavnej kontrolórky obce č. 

1/2016 a č. 2/2016 o výsledkoch z vykonaných kontrol   
 Hlavná kontrolórka obce Ing. Alexandra Vranová k správe č. 1 o kontrole finančných 

prostriedkov poskytnutých obcou ZŠ Lovinobaňa, ktorú dostali poslanci mailom, doplnila, že 

sa nejedná o „dotácie“, ale o „transfer obce na originálne kompetencie“. Kontrola 

nepreukázala žiadne nedostatky. K správe č. 2 o kontrole financií poskytnutých obcou 1. FC 

Lovinobaňa uviedla, že kontrola stále nie je ukončená. S vyúčtovaním, ktoré jej predložil 

prezident klubu, vyjadrila hlavná kontrolórka obce veľkú nespokojnosť. Chýba výdavkový 

doklad, účtovníctvo nezodpovedá zákonným normám. Rok 2016 nebol ešte ukončený, no v 

poriadku nebol ani rok 2015. Je nevyhnutné, aby sa na obecný úrad dostavila účtovníčka 

futbalového klubu a prezident klubu doplnil riadne vyúčtovanie dotácie. Na budúci rok sa 

musí vyúčtovanie 1. FC dať do poriadku, pretože súčasný stav je „katastrofa“. 
 OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce č. 1/2016 a č. 2/2016  
 Uzn. č. 69/2016    Za: 8        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 
 Zástupca starostu obce – navrhol OZ zrušiť nefunkčné komisie obce a schváliť tie, ktoré majú 

záujem fungovať. Ide predovšetkým o tie komisie, ktoré nemajú členov a tým pádom 

nefungujú. Týka sa to predovšetkým Kultúrnej komisie a Komisie pre bezpečnosť obce. 

Komisie sa majú schádzať najmenej raz za tri mesiace. Na obecný úrad predsedovia komisií 

odovzdajú zápisnicu zo zasadnutia a prezenčnú listinu. 
 Miroslav Bella – uviedol, že sa vzdáva vedenia Kultúrnej komisie. Bol nepravdivo obvinený v 

neprítomnosti, že si vzal peniaze určené na kultúrne akcie. 
 Ján Uhrin – uviedol, že M. Bellu nikto neobviňoval z toho, že by bral peniaze. Išlo o 

nedostatky vo vyúčtovaní. 



 PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A. – potvrdil stanovisko J. Uhrina.   
 Bc. Ján Košičiar – uviedol, že má záujem viesť komisiu. Do budúceho OZ bude mať 

pripravených členov komisie i jej nový názov. 
 Ján Baláž – uviedol, že do budúceho OZ bude mať pripravených členov pre Komisiu stavebnú 

a životného prostredia. 
 Ján Uhrin – uviedol, že sa vzdáva vedenia Komisie pre miestnu časť Uderiná v prospech Ing. 

J. Mánikovej 

 
 OZ schvaľuje  
 Členov komisie: 

- Finančá komisia: Bc. Andrea Valachová (predseda), Ing. Jana Mániková, Margaréta Žigová, 

Ján Palečka 
 - Komisia pre miestnu časť Uderiná: Ing. Jana Mániková (predseda), Ján Uhrin, Peter Kubiš, 

Igor Stašák, Miroslav Fiľo 
 OZ ruší 

Kultúrnu komisiu 
Uzn. č. 70/2016    Za: 8        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 
 OZ schvaľuje  
 a) Plán kontrolnej činnosti predložený hlavnou kontrolórkou obce Lovinobaňa na I. polrok 

2017. 

 OZ poveruje 
 b) Hlavú kontrolórku obce Lovinobaňa vykonaním kontrol podľa schváleného plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 
Uzn. č. 71/2016    Za: 8        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 
K bodu 8/  

 Starosta obce – otvoril diskusiu  
 Starosta obce – informoval o liste bývalej starostky obce Cinobaňa, v ktorom ho oboznámila s 

faktom, že z 5 padlých partizánov v obci Lovinobaňa 22. októbra 1944 sa podarilo zistiť mená 

dvoch. Jeden z nich bol občan Cinobane Jozef Segeč a druhý občan Sovietskeho zväzu Piotr 

Jegorovič Juľnov. 
 Starosta obce – informoval o žiadosti MŠ poskytnúť 300 eur na tombolu pre 1. ročník „dobrej 

zábavy“. Suma sa mu zdala príliš vysoká. Padli návrhy poskytnúť 200 alebo 150 eur. Napokon 

sa poslanci zhodli na sume 300 eur. 
 Starosta obce – informoval o zápisnici zo stretnutia rodičov MŠ, ktorú mu doručila riaditeľka 

MŠ v Lovinobani. Rodičia uprednostňujú dočasne presunúť MŠ do ubytovne KORD. 
 Bc. Andrea Valachová – uviedla, že zháňa podklady i stanovisko hygienika k presunutiu MŠ 

do ZŠ. Bude k tomu osobitná schôdza. 
 Starosta obce – informoval o sťažnosti p. Sváka, že nedostal písomné stanovisko od starostu 

na svoju žiadosť. Odteraz bude starosta obce s p. Svákom komunikovať výlučne písomnou 

formou.  
 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa starostu obce ako dopadol kontrolný deň na stavbe 

chodníkov v obci. Vyjadrila nespokojnosť s tým, že práce vykonáva iná firma s akou bola zo 

strany obce uzatvorená zmluva. V Lučenci sa pokračuje v stavbe chodníkov, no v Lovinobani 

práce zastavili. Práce treba reklamovať. 
 Starosta obce – uviedol, že práce zdržalo murovanie šácht a skončenie výroby tohto typu 

dlaždíc neumožnilo dokončiť rozpracovaný úsek. Nemôže riadiť práce vykonávané 

pracovníkmi  stavebnej firmy. Pokračovať sa bude na jar. Vo februári 2017 zmluva končí a 

práce môže prípadne reklamovať. 
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – obrubník pred bytovkou pod katolíckym kostolom je 

kľukatý ako had. Práce treba reklamovať. 
 Ján Uhrin – kritizoval stav chodníkov a ciest na štvrti 1. mája. Nedorobené chodníky, 

popukaný asfalt, žiadna zeleň. 



 Starosta – p. Karlíková vytrhala všetky novo dosadené  stromy. 
 Ján Uhrin – navrhol uzamknúť na zimu detské ihrisko v strede obce. Devastujú ho totiž 30-

roční cigáni, ktorí tam nemajú čo robiť. 

 

 

 Starosta obce o 18:30 h ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V  Lovinobani dňa 20. 12. 2016 
 

Zapísal: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M. A.        ............................. 
 
Overovatelia:    Ing. Michal Lenhard            ............................. 
 
        Ing. Jana Mánková                     ............................. 

 

 

 

 

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


