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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 9/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. decembra 2017 o 17.10 h. 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Správa o činnosti obecnej rady 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného na 

roky 2019 – 2020 

6. Rozpočet obce na rok 2018 a viacročný na roky 2019 – 2020 

7. VZN č. 4/2017, 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 

8. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lovinobaňa č. 2/2017 o určení výšky 

príspevkov rodičov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Lovinobaňa 

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, Ing. 

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

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 
  
Neprítomní: 

 

 

K bodu 1/ 

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

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov: Bc. Jozef Košičiar, Ján Uhrin 

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

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 81/2017 Za:7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 
K bodu  3/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR 6. 

decembra 2017.  

    

 OZ berie na vedomie. 
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Uzn. č. 83/2017       Za: 9 (Prišli Ján Baláž a Bc. Andrea Valachová)    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu  4/  

 Starosta – neboli žiadne úlohy. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 82/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Ing. Alexandra Vranová – rozpočet je vyrovnaný. Bol spracovaný aj programový rozpočet, 

ktorý pripravujú obce s počtom obyvateľov nad 2000. Na prednej strane dôvodovej správy 

a textovej časti rozpočtu je potrebné opraviť sumy tak, aby boli v súlade s tabuľkovou časťou 

rozpočtu po pripomienkach Finančnej komisie. Novinkou rozpočtu obce je, že ZŠ rozpočtuje 

všetky príjmy a výdavky na všetkých účtoch. V rozpočte ZŠ sa objavil aj potravinový účet. Na 

jeho prekročenie musí dať súhlas zriaďovateľ. Ak by prešiel projekt novej MŠ, tak splácanie 

úveru vo výške 20 000 € je málo. Splátky budú väčšie. Návrh rozpočtu spĺňa ustanovenia 

zákona č. 583/2004 Z. z. Obecné zastupiteľstvo „môže schváliť rozpočet na rok 2018 ako 

záväzný a a na roky 2019 a 2020 ako nezáväzný“. 

 

 OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 

2018 a viacročného na roky 2019 – 2020 

Uzn. č. 84/2017  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – Návrh rozpočtu na rok 2018 bol prerokovaný na dvoch zasadnutiach Finančnej 

komisie, ktoré sa uskutočnili 15. novembra a 5. decembra 2017. Rozpočet bol skontrolovaný 

a doplnený. Pripomienky komisie i hlavnej kontrolórky obce boli do rozpočtu zapracované. 

Finančná komisia svojim uznesením z 5. decembra 2017 odporúča OR i OZ „schváliť Návrh 

rozpočtu na rok 2018 ako vyrovnaný“ a odporúča „zobrať na vedomie viacročný rozpočet na 

roky 2019 a 2020“. Rovnaké stanovisko k návrhu rozpočtu doručila v písomnej podobe 11. 

decembra 2017 aj hlavná kontrolórka obce Ing. A. Vranová. Poslaci dostali návrh rozpočtu 

elektronickou poštou. 
 Miroslav Bella – v rozpočte nie sú zahrnuté komunikácie, ktorých opravu v priebehu 

budúceho roka schválilo OZ. 
 Starosta – na opravu chodníkov je vyčlenených 200 000 €. Peniaze, ktoré zvýšia pôjdu na 

opravu schválených komunikácií. Tieto komunikácie sa dopíšu do rozpočtu. 
 Pavol Gabľas – OZ schválilo aj nákup novej veže do posiľňovne v priebehu budúceho roku. 

Peniaze na ňu nie sú v športe vyčlenené. 
 Starosta – posiľňovňu navštevuje oveľa menej ľudí ako v minulosti. Zatiaľ stačia opravy 

starých strojov. 
 Bc. Andrea Valachová – peniaze na posiľňovňu sú v kapitálových výdavkoch, kolonka 

„materiál“ (15 000 €). V rozpočte je aj 1000 € na sociálnu pracovníčku. 
 Starosta – peniaze na soc. pracovníčku sú v rezerve, kým nebude schválený nový program 

sociálnej práce. 
 

 OZ schvaľuje 
Rozpočet na rok 2017 ako vyrovnaný 

 

Bežné príjmy vo výške 1 544 197,00 eur 

Bežné výdavky vo výške 1 365 297,00,-eur 

Bežný rozpočet vo výške 178 900,00,-eur 
Kapitálové príjmy vo výške 433 850,00,- eur 
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Kapitálové výdavky vo výške 1 292 750,00,-eur 

Kapitálový rozpočet vo výške -858 900,00,-eur 

Rozpočet prebytok +/schodok - vo výške -680 000,00,-eur 

Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO: 

Príjmové finančné operácie vo výške 690 000,00,-eur 

Výdavkové finančné operácie vo výške 10 000,00,- eur 

Prebytok finančných operácií vo výške 680 000,00,-eur 
a 

 Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 

Uzn. č. 85/2017 Za: 9       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta obce – návrh VZN č. 4/2017, 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, dostali poslanci OZ k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty. Vypracovala ho hlavná kontrolórka obce Ing. Alexandra Vranová. Obec 

môže svojim občanom poskytnúť mimoriadnu dávku sociálnej pomoci do výšky 40 €, o ktorej 

má právo rozhodnúť starosta obce, alebo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi maximálne do 

výšky 66 €, o priznaní ktorej by mala rozhodnúť Komisia sociálnych vecí. Na priznanie 

obidvoch dávok sú stanovené jasné kritériá. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – keďže v obci nie je zriadená Komisia sociálnych vecí 

opýtal sa poslancov, či majú záujem takúto komisiu zriadiť. Poslanci o zriadenie komisie 

neprejavili záujem. Preto navrhol, aby o priznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, 

rovnako ako o pridelení sociálneho bytu, rozhodovala Obecná rada. 

 

 OZ schvaľuje VZN č. 4/2017, 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. O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

rozhodne Obecná rada. 

Uzn. č. 86/2017 Za: 9       Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu  8/  

 Starosta – VZN č. 2/2017 bolo zverejnené na internetovej stránke obce, avšak v Čl. III §5 

bode 1 boli chybne uvedené poplatky za školský klub pri ZŠ Lovinobaňa. Dodatok č. 1 

k predmetnému VZN tieto sumy upravuje. Mesačne sa bude platiť 3 € (nie 2 €) na jedného 

žiaka a 2 € (nie 1 €) na jedného žiaka v hmotnej núdzi. Výška poplatkov bola prejednaná na 

rade školy. 

 

 OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lovinobaňa č. 2/2017 

o určení výšky príspevkov rodičov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Lovinobaňa 

 Uzn. č. 87/2017  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9 

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

činnosti ZŠ v Lovinobani za školský rok 2016/2017, ktorú vypracovala riaditeľka ZŠ RNDr. 

Katarína Golianová. Poslanci OZ dostali správu k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej 

pošty.  

 OZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

v Lovinobani za školský rok 2016/2017 

Uzn. č. 88/2017  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 
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Starosta – obec 27. októbra 2017 konečne splatila úver Prima banke Slovensko, ktorý vo 

výške 10 miliónov korún slovenských zobral ešte predchádzajúci starosta Ján Fanči. Úver vo 

výške 83 470,58 € bol spolu s úrokmi a poplatkami v celom rozsahu splatený. Zmluva o úvere 

č. 25/025/01 tak bola ukončená. 

 OZ berie na vedomie  

Uzn. č. 89/2017  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 Starosta – informoval poslancov o prípade Kristíny Bartošovej, ktorej zhorela nelegálne 

postavená „búda“, slúžiaca na bývanie, aj so všetkými vecami. Od obecného úradu žiadala 

pomoc. Žiada, aby jej obec postavila novú búdu. Terénne sociálne pracovníčky Mgr. Martina 

Peťková a Monika Tušimová urobili v jej prípade sociálne šetrenie. K. Bartošová je 

spoluvlastníčkou nehnuteľnosti – rodinného domu – na ulici Hôrna 168/6B Lovinobaňa. Na 

nehnuteľnosť má rovnaké právo ako jej dvaja bratia, ktorí v dome bývajú. V dome sú tri 

obývateľné izby. Môže však využiť aj služby sociálnych zariadení v Lučenci (útulok Za 

dôstojný život na ul. Vajanského a Nocľaháreň na ul. Dr. Herza). Do úvahy prichádza aj 

jendnorazová dávka v hmotnej núdzi poskytovaná obcou. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – sociálne pracovníčky ponúkli K. Bartošovej balík 

s teplým šatstvom a balík s potravinami, ktoré si však odmietla prevziať. Tieto balíky bol pre 

ňu osobne vyzdvihnúť v Červenom kríži v Lučenci starosta obce. 

 Starosta – Bartošová chce od obce len peniaze a novú „búdu“. Všetko, čo sme jej ponúkli, 

odmietla. Obec jej zabezpečila, okrem potravinového balíčka v hodnote 33,66 €, aj posteľ, 

vankúš, dve plachty, vetrovku 4 svetre, vestu, trojo nohavíc, dve čiapky, rukavice, tričko a dva 

nátelníky. Všetko odmietla. Očividne špekuluje. Okrem toho má tri dcéry, u ktorých by tiež 

mohla bývať. 

 OZ neschvaľuje žiadosť Kristíny Bartošovej o pomoc pri zabezpečení núdzového ubytovania 

a o jednorazovú výpomoc.  

Uzn. č. 90/2017   Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 Starosta – nezisková organizácia PIEROTT žiada od obce pomoc vo výške 40 – 50 € na 

zaplatenie nadštandartnej liečby pre chlapca Marka, ktorý sa nevie hýbať. Ide o novodobý 

spôsob žobrania. Nič bližšie o žiadateľovi nevieme. Navyše obce budú musieť v budúcnosti 

z vlastných peňazí prispievať na domovy sociálnych služieb. 

 OZ neschvaľuje žiadosť O.Z. Pierott o poskytnutie finančného daru na zaplatenie 

nadštandartnej liečby pre chlapca Marka 

Uzn. č. 91/2017  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 Starosta – na obec prišla petícia obyvateľov Mlynskej ul. so žiadosťou o jej opravu. V oprave 

komunikácií budeme v obci pokračovať. Na jar sa vysúťažia a opravia pripravené chodníky. 

Vyjadrenia úradov k ich oprave sú už hotové. Slovenský pozemkový fond tiež na obec 

bezplatne prevedie pozemky pod týmito chodníkmi. Následne prídu na rad ďalšie 

komunikácie. 

 OZ berie na vedomie žiadosť obyvateľov Mlynskej ul. o opravu tejto komunikácie 

Uzn. č. 92/2017   Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 Starosta – MUDr. Ľudmila Karelová adresovala obci žiadosť o uhradenie nákladov spojených 

s výmenou gumy na podlahe jej zubnej ambulancie v DS v Lovinobani. Ide o sumu 180 €. 

Gumu na podlahe svojej ambulancie menila už druhýkrát. OR navrhuje schváliť MUDr. Ľ. 

Karelovej dotáciu 100 € po dodaní účtovných podkladov. Obec prispela aj detskému lekárovi. 

 OZ Schvaľuje žiadosť MUDr. Ľ. Karelovej o uhradenie nákladov spojených s výmenou 

gumovej podlahovej krytiny jej zubnej ambulancie v Dome služieb vo výške 100 € formou 

odpustenia nájmu. 

Uzn. č. 93/2017  Za:9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – podpísal zmluvu s NDS o prenájme obecných pozemkov počas výstavby 

rýchlostnej komunikácie R2. Na podpísanie zmluvy bola stanovená 15-dňová lehota. Obec za 

prenájom svojich pozemkov na tri roky dostane 13 €. 
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 OZ schvaľuje  nájomnú zmluvu a budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena s NDS a. s. 

Uzn. č. 94/2017   Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 Ing. Alexandra Vranová – oboznámila pposlancov OZ s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Lovinobaňa na I. polrok 2018. Zameria sa na kontrolu uznesení OZ v 2. 

polroku 2017 a kontrolu inkasa miestnych daní z nehnuteľností a poplatkov za vývoz 

komunálneho odpadu na OÚ Lovinobaňa za rok 2017. Dôležité je, aby poplatky za smeti 

a dane boli v súlade s účtovníctvom. 

 OZ  

 a) schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa na I. polrok 2018 

 b) poveruje  

hlavnú kontrolórku obce Lovinobaňa vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2018 

Uzn. č. 95/2017   Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 Starosta – informoval o žiadosti MŠ v Lovinobani o finančný príspevok vo výške 300 € do 

tomboly 13. ročníka „dobrej zábavy“, ktorá sa uskutoční 27. januára 2017. 

 OZ schvaľuje žiadosť MŠ v Lovinobani o finančný príspevok do výšky 300 € do tomboly 13. 

ročníka „dobrej zábavy“. 

 Uzn. č. 96/2017  Za:9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – dňa 19. decembra 2017 o 17.00 h sa v rímsko-katolíckom kostole v Lovinobani 

uskutoční Vianočná besiedka, ktorú pripravila MŠ v Lovinobani a folklórny súbor Spievanky. 

Všetci sú srdečne pozvaní. 

 

 

K bodu 10 

 

 Bc. Andrea Valachová – Čo robiť so starým šatstvom, keď sa zberné koše z obce odstránili? 

 Starosta – staré šatstvo prevezmú terénne sociálne pracovníčky na OÚ. Túto informáciu dáme 

aj do obecných novín. Zberné nádoby sa odstránili z toho dôvodu, že niektorí občania do nich 

nahádzali staré mäso a iné odpadky. Navyše bol okolo nich stále neporiadok. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – terénne sociálne pracovníčky staré šaty tiež roztriedia na 

použiteľné a nepoužiteľné. 

 

 Bc. Andrea Valachová, Ján Uhrin – vyjadrili nespokojnosť s odpratávaním snehu na 

chodníkoch a komunikáciách v obci. 

 Starosta – sneh sa odhŕňal hneď od rána, no všetky chodníky nie je možné naraz odhrnúť. 

Obecným traktorom sme navyše museli vyorávať štátne cesty na úkor obecných. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – niektorí občania si parkujú svoje autá na komunikáciách 

pred domami i keď vedia, že má snežiť. To komplikuje odhŕňanie ciest. 

 

 Pavol Gabľas – futbalový štadión bol zazimovaný, voda je úplne odstavená. Vyúčtovanie 1. 

FC bude urobené do 15. januára 2018. Žiaci však stále hrajú futbal spolu s Mýtnou. 

 

 Ing. Jana Mániková – S novým vedením VÚC je potrebné opäť začať rokovať o rekonštrukcii 

cesty na Uderinej. 

 Starosta – obec bude žiadať zrealizovanie opravy tejto cesty. 

 Ing. Jana Mániková – Povodie Hrona by tiež malo vyčictiť zakrivený potok, ktorý preteká cez 

Uderinú. 

 

 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na zbúrané domy v centre obce. 

 Starosta – ich majiteľ p. Kanianský je v Anglicku. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – mal tie domy zbúrať do 30. novembra 2017. 

 



 

Zápisnica č. 9/2017 z  OZ konaného dňa 13. decembra 2017 6/6 

 Vladimír Gábor – Opraví sa aj chodník od nadjazdu ponad hlavnú cestu, ako končí zábradlie? 

 Starosta – Ten chodník patrí správe ciest a nie obci. Plánovaná rekonštrukcia sa ho netýka. 

 

 

K bodu 11 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa  20. 12. 2017 

 

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

 

Overovatelia: Bc. Jozef Košičiar    ............................. 

Ján Uhrin     ............................. 

 

 

 

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

       

         


