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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 6/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. augusta 2017 o 17.00 hod. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Vnútorný predpis, ktorým sa stanovujú zásady postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach obce Lovinobaňa 

6. Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi obce Lovinobaňa 

7. Príprava spoločenskej akcie 500 r. Evanjelického cirkevného zboru Lovinobaňa 

v spolupráci s prof. Pavlom Žigom 

8. Informácie v súvislosti s novou MŠ 

9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Miroslav Bella, Ing. Michal Lenhard, Ing. Jana Mániková, PhDr. Pavel Mičianik 

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

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

Neprítomní: 

Poslanci –  Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar 

 

 

K bodu 1/ 

 Starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.10 h a privítanie prítomných. 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta – návrh za overovateľov: Ing. Jana Mániková, Bc. Andrea Valachová 

 Návrh za členov návrhovej komisie – Miroslav Bella, Ing. Michal Lenhard  

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 53/2017 Za:6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 
K bodu  3/  

 Starosta – informoval o ponukách na opravu komunikácie na Podhájskej ul. Firma KOLEK 

ponúka opravu recyklovaným asfaltom. Koberec hrubý 6 cm bez obrubníkov by stál 9000 €. 

Firma BITÚNOVA s.r.o. ponúka opravu kamenivom a striekaným asfaltom za 9600 €. 

Koberec by bol hrubý 9 cm. Firma PS GRAVELS s.r.o. ponúka vyasfaltovanie ulice za 18 630 

€ a firma STRABAG ponúka 8 cm hrubý asfaltový koberec za 20 300 €. 
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 Starosta – informoval o doplatení sporenia III. dôchodkového piliera pre zamestnancov obce. 

Úrad vlády obci na písomnú žiadosť o vysvetlenie odpovedal, že zamestnanci na to majú 

nárok. Musia však mať stále účet v poisťovni. 

 Ing. Alexandra Vranová – na zasadnutí UZ v marci tohto roku p. Gabľas žiadal preveriť výšku 

nedoplatku za zamestnancov obce. Prekontrolovala materiály od Ing. T. Ondrisovej i p. J. 

Vývlekovej. Všetko sedí, no celková suma 4328 € sa od marca 2017 navýšila. Žiaden úrad, na 

ktorý sa s týmto problémom obrátili, nechcel dať záväzné stanovisko. Osemstranový výklad 

poskytol JUDr. Tekely. Všetky údady prispievajú svojim zamestnancom do III. piliera pevnou 

čiastkou. Ak boli zmluvy uzatvorené pred r. 2014, je možné roky spätne doplatiť. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 54/2017  Za: 7 (prišiel J. Baláž)  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR 23. augusta 

2017.  

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 55/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta obce – obec má vnútorný predpis, ktorým sa stanovujú zásady pri vybavovaní 

sťažností. Menil sa však zákon, preto sa mu musel prispôsobiť aj vnútorný predpis. Vnútorný 

predpis pripravil právnik a bol prispôsobený pre potreby obce. Poslanci ho dostali 

elektronickou poštou k nahliadnutiu. 

 

 OZ schvaľuje 
 Vnútorný predpis, ktorým sa stanovujú zásady postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach obce Lovinobaňa 

Uzn. č. 56/2017 Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta obce – Dodatok č. 1 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Lovinobaňa opäť zavádza zbieranie opotrebovaných 

pneumatík v rámci TKO. Občania ich môžu odovzdať v starej kotolni. Mení sa aj zber 

tetrapakových nádob, ktoré sa zbierajú do spoločných nádob spolu s plastami. 

 

 OZ schvaľuje 
Dodatok č. 1 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Lovinobaňa  

Uzn. č. 57/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  7/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – informoval o akcii k 500. výročiu reformácie a histórii 

evanjelickej cirkvi v Lovinobani. Akcia sa uskutoční na podnet prof. Pavla Žiga, CSc., rodáka 

z Lovinobane, v piatok 22. septembra 2017. O podrobnostiach sme rokovali s prof. Žigom na 

obecnom úrade v prítomnosti starostu obce 28. júla 2017. Dopoludnia bude mať prof. Žigo 

prednášku k danej téme pre žiakov ZŠ Lovinobaňa. Prednáška pre verejnosť sa uskutoční 

popoludní. Predbežne sa stanovil čas začatia akcie o 15.30 h. Súčasťou akcie budú prejavy 

predstaviteľa obce a ev. cirkvi i menšie kultúrne vložky. Na akciu by sme mali pozvať 

novohradského seniora, aby sa akcia nerobila bez účasti ev. cirkvi, keďže v Lovinobani od 

konca júla nie je farár. Pozvanie by mali dostať aj miestny kat. farár, poslanci OZ, riaditeľky 
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a učiteľky ZŠ a MŠ. Prednáška bude prístupná pre verejnosť, preto občerstvenie sa pripraví 

len pre pozvaných účastníkov. 

 

 OZ Schvaľuje: 
Uskutočnenie seminára s prof. PhDr. Pavlom Žigom, CSc. pri príležitosti 500. výročia 

reformácie a založenia ev. cirkvi v Lovinobani a podania občerstvenia. 

Uzn. č. 58/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  8/  

 Starosta obce –  obec odoslala všetky dokumenty z verejného obstarávania na ÚVO. Mesiac 

projekt stál. Súťaž napokon na zákade námietky firmy Eurobuilding zrušili. Musí sa zmeniť 

rozpočet, upraviť súťažné podklady a vypísať nová súťaž. Rozpočet sa nemohol meniť počas 

súťaže. Súťažné podmienky boli nastavené prísne, aby sa prihlásili len seriózne firmy. 

V nových súťažných podkladoch musí byť akceptované všetko, čo sa vytklo pôvodnej súťaži. 

Je predpoklad, že sa do nej prihlási oveľa viac firiem. MV schválilo odloženie začiatku 

výstavby novej MŠ na november 2017 a ukončenie do konca mája 2018. Nová súťaž sa môže 

vypísať až po zmene rozpočtu. Projektant je však na dovolenke, vráti sa až na konci mesiaca. 

Hneď po jeho príchode sa upraví rozpočet a vyhlási sa nové verejné obstarávanie. Nové 

položky budú predmetom súťaže, pričom neoprávnené náklady bude musieť odfinancovať 

obec. 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 63/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9 

 Starosta – informoval o žiadosi Pavla Gabľasa na opravu kladiek a laniek na posiľňovacích 

vežiach v obecnej posiľňovni, a tiež na zakúpenie novej profesionálnej posiľňovacej veže 

v predpokladanej sume 2900 €. Kúpil štyri nové kladky a 30 m originálneho lanka. Stroje sa 

opravili a fungujú. Netreba preto zatiaľ kupovať novú vežu. Ak sa niektorá pokazí do 

neopraviteľného stavu, kúpi sa nová posiľňovacia veža. V novom rozpočte sa bude počítať 

s nákupom novej posiľňovacej veže.  

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 59/2017           Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 Starosta – informoval o žiadosti JUDr. Ľubomíra Tkáča o preplatenie faktúry vo výške 335,71 

€ za vyasfaltovanie chodníka vo vlastníctve obce na Mierovej ul. pred rodinným domom č. 

532/32 v celkovej dĺžke 20 m. JUDr. Tkáč žiadal obec o rozkopávku chodníka za účelom 

umiestnenia inžinierskych sietí. Obec mu rozkopávku povolila a stanovila podmienky, kde 

bolo uvené že chodník má dať následne do pôvodného stavu. Počas kontroly JUDr. Tkáč 

prisľúbil opraviť chodník po dokončení rodinného domu. Dal si však opraviť celý chodník 

pred rodinným domom, čím bez vedomia obce zasiahol do jej majetku. Navyše obec nemôže 

preplácať súkromné faktúry. 

 OZ neschvaľuje  
žiadosť JUDr. Ľubomíra Tkáča o preplatenie fajtúry za opravu obecného chodníka 

Uzn. č. 60/2017           Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – informoval o žiadosti JUDr. Ľubomíra Tkáča na opravu cestnej komunikácie na 

Mierovej ul. pred rodinným domom č. 532/32. Pred domom sa po daždi vytvorí mláka široká 

2,5 m a dlhá 8 – 10 m. Prechádzajúce vozidlá vodu vymršťujú na oplotenie a fasádu domu. 

Obec zabezpečí odtok nazbieranej vody.  

 OZ berie na vedomie  
žiadosť JUDr. Ľubomíra Tkáča na odvodnenie časti komunikácie na Mierovej ul., kde po 

daždi stojí voda. Obec vykoná túto opravu a odvodnenie vo vlastnej réžii. 

Uzn. č. 61/2017           Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 



 

Zápisnica č. 6/2017 z  OZ konaného dňa 30. augusta 2017 4/5 

 Starosta – informoval o žiadosti firmy ELSPOL.SK s.r.o. o podpis zmlúv a súhlasu so stavbou 

novej trafostanice na Štvrti 1. mája. Stará trafostanica sa zruší a na jej mieste sa postaví nová. 

Firma plánuje odkúpiť pozemky pod novou trafostanicou. 

 OZ schvaľuje z dôvodu osobitného zreteľa  
a) Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa týka časti parcely v majetku obce evidovaného 

na LV 626, č.p. 773/2 KNC, ostatné plochy a nádvoria výmera 25 m², ktorá bude vytýčená 

porealizačným geometrickým plánom. Na tejto parcele bude umiestnená trafostanica, 

ktorá je potrebná pre časť Lovinobane. Cena bude stanovená podľa znaleckého posudku, 

ktorý zabezpečí kupúujúci. 

b) Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov  

v majetku obce evidovaného na LV 626, č.p. 708/1 KNC, zast. plochy a nádvoria, 70 m² a 

č.p. 773/2 ostatné plochy a nádvoria výmera 30 m². Na týchto parcelách bude umiestnené 

elektromagnetické zariadenie. Cena za zriadenie vecného bremena – bezodplatne. 

Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby porealizačným 

geometrickým plánom. 

Uzn. č. 62/2017           Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10 

 Starosta – Vrátil sa k oprave cesty na Podhájskej ul. Najlepšou ponukou sa javí ponuka firmy 

BITÚNOVA s.r.o. s kamenivom a striekaným asfaltom. Takáto komunikácia však nie je 

určená pre trvalú nákladnú dopravu. Vjazdy do dvorov by sa nerobili. 

 Ján Uhrin – vjazdy treba urobiť, inak sa ľudia zasa budú sťažovať. Malo by sa to urobiť 

poriadne. Neukončil sa poriadne ani chodník pri BARBORKE na Štvrti 1. mája. 

 Ján Baláž, Bc. Andrea Valachová – ľudia sa zasa budú zbytočne sťažovať a reklamovať. 

 Ing. Michal Lenhard – nech sa urobí cenová ponuka na zarovnanie a vyspádovanie cesty. 

Cena hneď vyletí na cca 50 000 €. 

 Starosta – môžem požiadať projektanta, aby pripravil alternatívu s vjazdami. Vyberať starú 

komunikáciu však nemá význam. Chodník na Štvrti 1. mája sa urobil tak, ako to schválilo OZ. 

 PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A. – starosta by mal obyvateľov Podhájskej ul. pozvať na 

obecný úrad a vysvetliť im možnosti a riziká opravy cesty na ich ulici. 

 Ján Baláž, Ing. Jana Mániková, Ján Uhrin – súhlasili s návrhom zástupcu starostu. 

 Starosta – súhlasil, zvolá obyvateľov Podhájskej ul. a vysvetlí im opravu cesty. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – v prípade, že sa MŠ nezačne tento rok stavať, mala by sa 

opraviť Podhájska ul. a tiež chodníky na Železničnej ul. a Štefánikovej ul. 

 

 Ing. Alexandra Vranová – Koľko peňazí vynaložila obec na ubytovňu KORD a ako je to 

vyúčtované? 

 Starosta – s majiteľom ubytovne bola schválená zmluva, v nej je všetko špecifikované. Išlo 

o investíciu formou nájmu. Urobilo sa tam kúrenie (dva plynové kotly a radiátory) v cene vyše 

2300 €. 

 

 Bc. Andrea Valachová – Komu patrí zrúcanina vedľa Klubu dôchodcov? 

 Starosta – budova patrí MVDr. Marianovi Fleškovi. 

 Ing. Jana Mániková – Kedy sa bude opravovať strecha na Kultúrnom dome v Uderinej? 

 Starosta – na streche sa už pracuje. 

 Ján Uhrin – obidve rampy na cintoríne v Lovinobani sú stále otvorené. Kontajnery na citoríne 

sú plné cudzieho odpadu. 

 Ing. Jana Mániková – na cintoríne v Uderinej sa kvôli kontajneru nedá otvoriť brána, pretože 

ho dali hneď za bránu. Tiež je znečistená studňa pred ev. farou v Lovinobani. 

 Starosta – rampy na cintoríne v Lovinobani sa budú musieť uzamknúť. Na Uderinej je 

kontajner na správnom mieste, občania doň nehádžu svoj odpad. Znečistenie studne majú na 

svedomí p. Bicanová a p. Četka, ktorí si takýmto spôsobom robia navzájom prieky. 

 Bc. Andrea Valachová – požiadala pokosiť okolie futbalového štadiónu. 

 Starosta – najprv sa musí pokosiť cintorín a ostatné plochy v obci. Na kosenie sú k dispozícii 

len štyria ľudia. Pokosí sa aj okolie štadiónu. 
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K bodu 11 

 

Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:15 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa  5. 9. 2017 

 

Zapísal:  PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A. ............................. 

 

Overovatelia: Ing. Jana Mániková   ............................. 

Bc. Andrea Valachová   ............................. 

 

 

 

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

      


