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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 8/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. októbra 2017 o 17.05 h. 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Správa o činnosti obecnej rady 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácie v súvislosti s novou MŠ 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6. 

7. Kultúrny dom Uderiná – komunitné centrum 

8. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v Lovinobani 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

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

Jana Mániková, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 
  
Neprítomní: 

Poslanci –  Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 

  

 

K bodu 1/ 

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

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov: Ján Baláž, Ing. Michal Lenhard 

 Návrh za členov návrhovej komisie: Ing. Jana Mániková, Bc. Jozef Košičiar 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 73/2017 Za:6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 
K bodu  3/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR 25. októbra 

2017.  

    

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 75/2017 Za: 7 (Prišiel Miroslav Bella) Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  4/  

 Starosta – rekonštrukcia ďalších komunikácií v obci Lovinobaňa závisí od finančných zdrojov 

obce. Firma STRABAG vypracuje cenovú ponuku a keď budú k dispozícii finančné 

prostriedky, budú sa opravovať ďalšie ulice. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 74/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta – na stavbu novej MŠ sa spracovala nová žiadosť na vypísanie novej súťaže. 

Namietané súťažné podklady sa doplnili a odoslali riadiacom orgánu na kontrolu. Vyžiadali si 

aj statický posudok starej budovy MŠ. Riadiaci orgán MV žiadal farebne vyznačiť nielen to, 

čo sa doplnilo, ale aj to, čo sa v novom projekte menilo. Navyše to chcú vyznačiť dvoma 

rôznymi farbami. Čakáme na vyjadenie, či môžeme vyhlásiť novú súťaž. Obec bude musieť 

znovu požiadať o posunutie termínu začiatku stavby. Ubytovňa KORD sa zatiaľ zazimuje. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 76/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – vysvetlil návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2017. Ide o presunutie 5400 € 

z rezervného fondu na podprogram 2.1. Cesty a miestne komunikácie. Počas opravy 

miestnych komunikácií totiž firma STRABAG urobila práce navyše. Na Podhájskej ul. to boli 

vjazdy do dvorov a plocha na otáčanie áut na konci ulice, na Komenského ul. došlo ku 

komplikácii s výmenou rúry na odvod dažďovej vody a na Farskej ul. sa urobil vjazd na 

rímsko-katolícku faru a menšie vjazdy do kostola. 
 

 OZ schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 06/2017 

Uzn. č. 77/2017 Za: 7       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta obce – informoval o možnosti využitia výzvy na zriadenie Komunitných centier na 

rekonštrukciu KD v Uderinej. Budova by sa zateplila a rekonštruovala. Problém je, že v rámci 

zriadenia Komunitného centra by sa vo vnútri Kultúrneho domu museli urobiť stavebné 

úpravy pre niekoľko miestností (dve klubovne, dielňu, kanceláriu a sklad), kuchyňu a sprchy. 

Obec by musela navyše do tohto centra zamestnať jedného človeka a centrum udržať najmenej 

päť rokov. Kultúrny dom v Uderinej by sa tak zmenil na Komunitné centrum a nemohol by sa 

používať na pôvodný účel. Neodporúča preto ísť touto cestou. KD v Lovinobani je 

rekonštruovaný, ten netreba opravovať. Na KD v Uderinej bola opravená strecha, ktorá už 

nezateká. Na náklady obce sa ešte vymenia okná a dvere. 

 

 OZ neschvaľuje využite operačného programu Ľudské zdroje – komunitné centrá na 

rekonštrukciu KD v Uderinej 

Uzn. č. 78/2017 Za: 7       Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu  8/  

 Starosta – oboznámil členov OR so Správou nezávislého audítora Ing. Tibora Pefčíka, ktorý 

vykonal audit ročnej uzávierky obce Lovinobaňa. Audítor konštatoval, že „obec Lovinobaňa 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách“. Správu nezávislého 

audítora dostali poslanci OZ k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. 
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 OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 

uzávierky 

Uzn. č. 79/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9 

 Starosta – informoval poslancov o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti MŠ v Lovinobani za školský rok 2016/2017, ktorú vypracovala riaditeľka MŠ Božena 

Bakanová. Poslanci OZ dostali správu k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty.  

 

 OZ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ v Lovinobani za školský rok 2016/2017 

Uzn. č. 80/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 10 

Starosta – pripraví ponuky na výmenu okien a dverí na KD v Uderinej. Po ich výmene sa KD 

vymaľuje. 

 Ing. Jana Mániková – opravu potrebujú aj obecné cesty v Uderinej. Verejné osvetlenie 

v Uderinej nefunguje, na našej ulici svietili len dve lampy. 

 Starosta – p. Kršiak bol dnes opravovať osvetlenie na Uderinej smerom k pálenici, menili 

pojistky. Plátali sa ja jamy na cestách. 

 

 Bc. Jozef Košičiar – voda z dvora obecného úradu mu tečie do drevárne. Obec by mala urobiť 

kanál, ktorým by ju odviedla. 

 

 Starosta – požiadal Pavla Gabľasa vrátiť kľúče od futbalového štadiónu, pretože pracovníci 

obce sa nevedia dostať do budovy tribúny, ktorú je potrebné zazimovať. 

 

 

K bodu 11 

 Ing. Jana Mániková – na Uderinej sa v piatok po 6. decembri uskutoční Mikuláš, financie sú 

na to vyčlenené. 

 

 Štefan Činčura – plánuje postaviť pri studničke v Lovinke altánok. Žiada obec prispieť na jeho 

výstavbu. Urbár súhlasil a poskytne na výstavbu altánku aj drevo. Spolu s V. Mánikom a P. 

Kováčikom už pri prameni urobili stôl a šesť lavičiek. 

 Starosta – altánok plánujeme postaviť pri studničke v Mechuríne. Obec nemôže stavať na 

cudzom pozemku. 

 

 Pavol Gabľas – pýtal sa, či zamestnanci obce majú nárok na doplatenie peňazí do DDS, keď 

už nie sú zamestnancami obce. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – bývalé zamestnankyne obce (p. Čabanová a p. 

Melicherčíková) si musia zriadiť účty v DDS, inak im obec peniaze vyplatiť nemôže. 

 Ing. Alexandra Vranová – pani Vývleková volala ohľadne toho problému do DDS. Celková 

suma, ktorú má obec doplatiť svojim zamestnancom do DDS, je 3863,70 €. V čistom to na 

osobu vychádza cca. 220 €. 

 Starosta – obec musí podľa zákona peniaze poukázať na účet zamestnanca v doplnkovej 

dôchodkovej poisťovni. Na osobné účty obec tieto peniaze poukázať nemôže. Obec preto p. 

Čabanovú a p. Melicherčíkovú vyzve, aby jej poskytli čísla účtov v doplnkovej dôchodkovej 

poisťovni. 

 

  Štefan Činčura – požiadal o vyčistenie vpustov na dažďovú vodu na ul. Komenského, ktoré sa 

počas rekonštrukcie cesty čiastočne zasypali asfaltom. 
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K bodu 12 

 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa  6. 11. 2017 

 

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

 

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

Ing. Michal Lenhard    ............................. 

 

 

 

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

       

         


