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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 4/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. mája 2018 o 17.00 hod. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Materská škola – informácia 

6. Nájomná zmluva – Margarétka 

7. Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ  

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

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

 

 

K bodu 1/ 

 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.00 h a privítanie prítomných. 

Predložil návrh programu zasadnutia. 

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 29/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

Starosta – návrh za overovateľov – Ján Baláž, Miroslav Bella 

návrh za členov návrhovej komisie – Ing. Jana Mániková, Ján Uhrin 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 30/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 
K bodu  3/  

 Starosta – hnojisko za miestnou časťou Uderiná nestihol riešiť. Majiteľ pozemku v strede 

obce, kde zostali polozrúcané domy, p. Kaniansky mal 11. apríla 2018 priestupkové konanie 
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v Lučenci. Dostal pokutu 30 €, trosky musí odstrániť do konca augusta tohto roku. Začal 

búrať dva domy. Jeden zdedil a druhý kúpil od Vladimíra Orsága. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 31/2018   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

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

2018.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 32/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta obce – informoval, že 4. apríla 2018 bola vyhlásená súťaž na výstavbu novej MŠ. 

Obálky s ponukami sa budú otvárať 4. júna 2018 na OÚ v Lovinobani (termín sa posunul 

o dva týždne), pretože firma Eurobuilding vzniesla voči súťaži deväťstránkovú námietku. 

Námietke sa vyhovie, súťaž beží ďalej. Proces rozhodovania sa zjednodušil a zrýchlil, pretože 

ponuky sa už nebudú posielať v dvoch obálkach ale len v jednej obálke. Rozhodujúcimi 

kritériami výstavby sú limitujúca cena a čas. Dielo tiež musí byť poistené. Uchádzači 

o projekt zložia zábezpeku vo výške 8000 €, ktorá sa im po realizácii vráti. Nízka ponúknutá 

cena sa bude musieť odôvodniť pred komisiou, ktorej zloženie určí Stavebný úrad. Starosta 

obce nemôže byť členom tejto komisie, no môže byť prítomný na jej zasadnutí.  

Babiakovci odstúpili od zmluvy na prenájom ubytovne KORD pre potreby dočasného 

umiestnenia MŠ. Na zrušení zmluvy trvajú. K realizácii nájmu zo strany obce nedošlo 

z objektívnych príčin. Obec do budovy KORD investovala cca 7700 €, ktoré budú musieť 

Babiakovci obci zaplatiť. Riaditeľka MŠ navrhla umiestniť škôlku na čas výstavby novej 

budovy do Kultúrneho domu v Lovinobani. KD by sme museli dočasne uzavrieť. Zasadnutia 

OZ by sa v takom prípade konali v Klube dôchodcov. Nová budova by mala byť hotová do 

jedného roka, stále však nevieme, či budeme stavať.  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – obec by v prípade potreby mohla na kultúrne akcie 

využiť Kultúrny dom v miestnej časti Uderiná. Aj zasadnutia OZ by sa tam mohli konať aspoň 

raz za polrok. 

  

 OZ berie na vedomie  

Uzn. č. 33/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta obce – zmluvu s OZ Margarétka na prenájom priestorov Klubu dôchodcov dostali 

poslanci v elektronickej podobe. OZ plánuje využívať priestory KD počas pracovných dní, 

v nedeľu sa tam naďalej budú stretávať dôchodcovia. Keďže OZ Margarétka tam plánuje 

vykonávať aktivity v prospech občanov Lovinobane, obec mu prenajme budovu bezplatne na 

dobu neurčitú. Nájomný vzťah bude možné ukončiť na základe dohody oboch strán. 

 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na bod 11 nájomnej zmluvy, do akej sumy sú „nutné 

opravy“. 

 Margaréta Žigová – ide o prípady, keď by zatekala strecha, alebo by tiekla kanalizácia. OZ 

môže tiež realizovať menšie opravy na budove (napr. toalety). 

 Starosta, Ing. Michal Lenhard – pozastavili sa nad IV/3. bodom nájomnej zmluvy, ktorý OZ 

Margarétka umožňuje v obecnej budove podnikať. 

 Margaréta Žigová – ide napríklad o organizovanie nejakého kurzu, za ktorý by nám jeho 

absolventi mohli zaplatiť. 
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 Starosta – navrhol z nájomnej zmluvy vypustiť IV/3. bod. Obec bude priestory KD využívať 

po vzájomnej dohode s OZ Margarétka. 

 OZ schvaľuje  
Nájomnú zmluvu budovy Klubu dôchodcov s OZ Margarétka. 

Uzn. č. 34/2018   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – riaditeľke ZŠ na konci júna uplynie päťročné funkčné obdobie. Inzerát na nové 

výberové konanie na post riaditeľa ZŠ bude publikovaný v Novohradských novinách 15. mája 

2018. Podmienky budú rovnaké ako pred piatimi rokmi. Kandidáti budú mať 21 dní na 

doručenie žiadostí. Termín bude 8. júna 2018. Komisia na otvorenie obálok so žiadosťami 

zasadne 11. júna 2018. Výberové konanie sa uskutoční 20. júna 2018 o 15.00 h v budove ZŠ 

Lovinobaňa. S výsledkami výberového konania budú uchádzači oboznámení do 10 dní. 

 

 OZ berie na vedomie 

Potrebu vykonania výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ. 

Uzn. č. 35/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 8/ 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – poslanci OZ dostali návrh štruktúry obecnej monografie 

Lovinobaňa, ktorý pripravil prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. Je to len predbežný návrh, ktorý sa 

ešte bude upravovať. Starosta obce a zástupca starostu sa v piatok 4. mája 2018 stretli na OcÚ 

s prof. PhDr. Pavlom Žigom, CSc., a prediskutovali s ním podobu budúcej monografie obce 

Lovinobaňa. Kniha bude obsahovať prírodné pomery, archeologické nálezy, dejiny baníctva, 

poľnohospodárstva, kultúry, športu, cirkevné dejiny (evanjelickej cirkvi a. v. i rímsko-

katolíckej cirkvi) i občiansku vybavenosť. Podrobne budú spracované dejiny obce od 

najstarších čias až po súčasnosť. Na monografii bude pracovať kolektív autorov pod vedením 

prof. Žiga: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD., PhDr. Ján Žilák, CSc., PhDr. Pavel Mičianik, PhD., 

M.A., Jolana Maťašová a Ing. Marian Lenhard. Prof. Žigo predpokladá, že autori jednotlivých 

kapitol mu odovzdajú rukopisy do konca tohto roku. Vydanie monografie by sa uskutočnilo 

v priebehu budúceho roku. Maximálne náklady na vydanie knihy sa odhadujú na 10 000 € 

(cena závisí od rozsahu textu, počtu obrázkov, farebných príloh a kvality papiera). Obec však 

bude pri jej vydaní spolupracovať s p. Šestákom, ktorý je schopný získať projekt na uhradenie 

aspoň časti nákladov. Ponížiť náklady je možné i objednávkami ešte pred jej vydaním. Tí, čo 

si knihu objednajú vopred, ju dostanú v nižšej cene. Monografia bude spracovaná na vysokej 

odbornej úrovni. V prípade záujmu občanov je možné v budúcnosti vydať aj druhú knihu, 

ktorá sa bude podrobne venovať životu v obci (zvyky, piesne, nárečie, kultúra, šport, obecné 

akcie). Takýmto spôsobom populazizuje svoje dejiny napríklad Utekáč. 

 

 OZ schvaľuje 

Vydanie obecnej monografie, jej štruktúru a náklady s tým spojené. 

- autorské honoráre v sume cca 1000 € 

- náklady na tlač a viazačské práce v rozmedzí 5000 – 10 000 € (cena bude závisieť od 

rozsahu textu, počtu obrázkov, farebných príloh a kvality papiera) 

Uzn. č. 36/2018   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – otvoril diskusiu. 

 Marian Merkus – poďakoval starostovi obce za opravu mostíka. Vyzval starostu i poslancov, 

aby prišli na Uderinú a osobne sa presvedčili o požiadavkách na opravu ciest i kanalizácie. 

Mali by prísť aspoň raz za štvrťrok a porozprávať sa s ľuďmi. Pýtal sa aj na opravu cesty 3. 

triedy, ktorá vedie cez miestnu časť Uderiná. 
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 Starosta – o oprave cesty 3. triedy v Uderinej bol osobne rokovať na VÚC. Na opravu cesty sú 

vybavené všetky povolenia, VÚC potvrdil realizáciu jej opravy v tomto kalendárnom roku. 

Finančné prostriedky kraj na to má. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – už sme sa rozprávali o tom, že na Uderinej sa znovu 

budú konať zasadnutia OZ. 

 Ing. Jana Mániková – mali by sa aspoň provizórne opraviť aj obecné cesty v Uderinej. 

Problémové miesta v miestnej časti Uderiná prejde spolu so starostom, prípadne s Komisiou 

pre obec Uderiná. Obec ešte nedoplnila lavičky požadované v priebehu minulého roku. 

Informovala tiež o akciách „Obec v pohybe“ (1. mája) a stolno-tenisovom turnaji (8. mája), na 

ktorý obec prispela financiami na zakúpenie cien a občerstvenia. Obidve akcie boli 

zorganizované v spolupráci s miestnou organizáciou SZPB. Žiadala na KD v Uderinej 

inštalovať dvojkrídlové dvere, nie jednokrídlové s rozmerom 90 cm. V prípade výmeny 

krytiny na streche budovy OÚ v Uderinej navrhla osloviť iných majstrov, keďže p. Mánik sa 

neozýva. 

 Starosta – bude sa musieť prepracovať ponuka na výmenu okien a dverí na KD v Uderinej tak, 

aby firma urobila aj murárske práce. Vstupné dvere necháme inštalovať dvojkrídlové. P. 

Mánik nedvíha telefón, takže zrejme oslovíme iného majstra na výmenu krytiny budovy OÚ 

v Uderinej. 

 

 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na kosenie štadiónu, ktorý je už veľmi zarastený, a na 

umiestnenie kontajnerov. Upozornila na poruchy verejného osvetlenia (niektoré svetlá na ul. 

SNP len blikajú). 

 Starosta – prioritami kosenia sú cintorín, škôlka a obecné pozemky priamo v obci. Keď sa 

pokosia, príde na rad aj štadión. Problém je nedostatok schopných ľudí na VPP. Kontajnery sú 

umiestnené na Továrenskej ul. Na osvetlenie je záruka 5 rokov, problémové časti budeme 

reklamovať kým to bude možné.  

 

 Ing. Jana Mániková – znova upozornila na zhrdzavené dno kontajnera na odpad umiestneného 

v uderanskom cintoríne. 

 

 Marian Merkus – informoval, že p. Balog zakryl mostík v miestnej časti Uderiná zemou. Je to 

nebezpečné, treba to ohradiť páskou a urobiť tam oporný múr. Navrhol tiež inštalovať výstuže 

medzi betón na poľnú cestu k J. Bobáľovi. 

 

 Pavol Gabľas – vyjadril sa ku koseniu obce. Každý občan by si mal pred vlastným dvorom 

pokosiť. To sa týka aj priestorov pred „činžákmi“, ktoré by si mali pokosiť ich obyvatelia. 

Upozornil aj na vraky osobných áut odparkované na verejnej komunikácii na ul. SNP. Podľa 

zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, § 123, ods. 5 ide o dopravný priestupok. Požiadal tiež 

o dve sieťky na okná do posiľňovne a o odpratanie zeme pri detskom ihrisku. 

 Starosta – pozemky v majetku obce obec kosiť musí. Parkovanie vrakov na komunikáciách by 

mali riešiť príslušníci PZ v Lovinobani. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – problém s parkovaním vrakov mala preveriť aj Komisia 

pre ochranu verejného poriadku Bc. Jozefa Košičiara 

  

 

 

 Starosta obce o 18.20 h ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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V  Lovinobani dňa 14.05.2018 

 

 

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

 

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

 

  Miroslav Bella    ............................. 

  

 

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

      


