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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 8/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. októbra 2018 o 17.00 h. 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Informácia k MŠ  

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 04/2018  

7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2017/2018 

8. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke k 31. 12. 2017 

9. Upovedomenie p. Palečkovej o vyvedení kanalizácie p. Košičiara na jej pozemok 

10. Žiadosť občanov Uderinej o užívanie kultúrneho domu 

11. Rôzne  

12. Diskusia 

13. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, 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: 

Poslanci – Miroslav Bella 

 

 

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. 70/2018  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

Starosta – návrh za overovateľov – Bc. Jozef Košičiar, Bc. Andrea Valachová 

návrh za členov návrhovej komisie – Ján Baláž, Ing. Michal Lenhard 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 71/2018 Za: 7 (prišiel Ján Uhrin) Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta – p. Peter Babiak opäť ústne potvrdil, že peniaze investované do budovy KORD obci 

vráti. Telefonicky to potvrdil aj J. Uhrinovi. 

 Bc. Andrea Valachová – upozornila, že dlh p. Babiaka treba zahrnúť do inventarizácie 

pohľadávok. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 72/2018     Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 24. 

októbra 2018.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 73/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta obce  – informoval o prebehnutí súťaže na stavbu novej Materskej školy. Najlepšiu 

ponuku dala firma Sayrus z Bohdanoviec nad Trnavou (995 466, 90 €). Námietky voči VO 

neboli žiadne. Firmy s dvoma najlepšími ponukami majú doložiť dokumenty, ktoré sa 

následne odošľú na kontrolu na MV. Firma Sayrus bude pri stavbe spolupracovať s firmou 

Svoma. S výstavbou škôlky sa začne v novom roku. Pred začatím stavby oslovíme banku na 

aktualizovanie úverového prísľubu. Z rezervného fondu obce použijeme 100 – 150 000 €. 

Kuchyňa sa bude riešiť následne s nákladmi okolo 40 000 €. Niektoré stroje a zariadenia do 

kuchyne nebudeme kupovať, pretože sa využijú pôvodné (napríklad umývačka riadu, ktorá má 

len dva roky). MŠ sa dočasne presťahuje do KD v Lovinobani, čo zorganizuje riaditeľka MŠ. 

Hygiena túto možnosť opätovne schválila. Odsúhlasila aj prípravu jedla pre deti v kuchyni 

Klubu dôchodcov. 

 

 OZ berie na vedomie  

Uzn. č. 74/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – predložil OZ na schválenie rozpočtové opatrenie č. 04/2018, ktoré rieši použite 

190 000 € z rezervného fondu na kapitálové výdavky (rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

výmena okien a dverí na KD v Uderinej). Uvedená suma určená na kapitálové výdavky 

z rezervného fondu sa uhradila u bežného účtu. OZ totiž vopred neodsúhlasilo použitie 

prostriedkov z rezervného fondu. Tieto peniaze sa preto musia vyčleniť z rezervného fondu. 

Na rezervnom fonde potom zostane cca 378 000 €.  

 

 OZ schvaľuje  

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 04/2018/ na použitie rezervného fondu z prebytku 

minulých období vo výške 190 000 € v zmysle schváleného rozpočtu. 

Uzn. č. 75/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – poslanci dostali Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej pošty. Je 

dostupná aj na internetovej stránke ZŠ Lovinobaňa. 
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RNDr. Katarína Golianová – v správe nie je zahrnutá hospodárska správa, ktorá sa vypracúva 

ku koncu kalendárneho roka. Bude schválená dodatočne. 

 

 OZ schvaľuje 

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2017/2018.  

Uzn. č. 76/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2017 

dostali poslanci k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. Audítor Ing. Tibor Pefčík 

v správe konštatoval, že „informácie uvedené v konsolidačnej výročnej správe zostavenej za 

rok 2017 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za uvedený rok“ a „konsolidovaná 

výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve“. V správe nenašiel žiadne 

nedostatky. 

 

 OZ berie na vedomie  
Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej účtovnej uzávierke obce Lovinobaňa 

k 31. 12. 2017.  

Uzn. č. 77/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – informoval o sťažnosti p. Eleny Palečkovej, ktorá žiada zrušiť odvádzanie 

dažďových vôd z obecného pozemku a z pozemku p. Jozefa Košičiara na jej pozemok. Bude 

sa hľadať spoločné riešenie tohto problému. 

 p. Palečková – poďakovala sa starostovi obce i obecnému zastupiteľstvu za vyše trojročnú 

prácu. Na pozemok, ktorý je podľa nej stavebným pozemkom, netečie povrchová voda ale 

voda z bazénu p. Košičiara. Mal by to posúdiť odborník. 

 Bc. Jozef Košičiar – ohradil sa voči tvrdeniu p. Palečkovej, že ide o vodu z bazéna. Snažil sa 

s Palečkovcami dohodnúť o predĺžení potrubia, ktoré si na pozemku urobil pre odvádzanie 

dažďovej vody, cez pozemok Palečkovcov, no p. Palečka to odmietol. 

 Starosta – vykoná spolu so stavebnou komisiou obhliadku pozemkov. 

 

 OZ berie na vedomie 
upovedomenie p. Palečkovej o vypúšťaní vody prostredníctvom potrubia z pozemku p. 

Košičiara na jej stavebný pozemok 

Ukladá 

Stavebnej komisii vykonať obhliadku predmetného problému a navrhnúť jeho riešenie. 

Uzn. č. 78/2018 Za: 8 (prišiel Pavol Gabľas) Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – informoval o žiadosti Mariana Mertusa, ktorý obec žiada o bezplatné využívanie 

KD v miestnej časti Uderiná sa stretávanie sa dôchodcov (spoločenské hry, ping-pong, atď.). 

Stretnutia by sa konali dvakrát do mesiaca každú druhú sobotu. Zo žiadosti nie je jasné, kto 

bude zodpovednou osobou.  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – obec nemôže prenajímať KD súkromným osobám 

bezplatne. Ak sa chcú dôchodcovia v KD Uderiná stretávať a neplatiť za prenájom budovy, 

musia svoje stretnutia zastrešiť buď Jednotou dôchodcov alebo si vytvoriť Občianske 

združenie. 

 Marian Mertus – poďakoval obci za urobenie cesty, mostíka i rúry na splašky. Žiadal hľadať 

riešenia, ako uskutočniť stretnutia občanov v Udrinej. V prípade potreby bude ochotný 

podpísať aj hmotnú zodpovednosť za používanie KD v Uderinej na uvedené stretnutia. 
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 Ing. Jana Mániková – stretnutia by mohla zastrešiť Komisia pre obec Uderiná. 

 Starosta – komisia stretnutia zastrešiť môže. Riešiť sa to však bude až po komunálnych 

voľbách, keď vznikne nová komisia pre miestnu časť Uderiná. 

 

 OZ schvaľuje 
žiadosť p. Mertusa o využívanie KD v Uderinej na stretnutia seniorov. Využívanie KD 

v Uderinej bude organizované prostredníctvom novovzniknutej Komisie pre miestnu časť 

Uderiná po voľbách  z 10. 11. 2018. 

Uzn. č. 79/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 11/ 

 RNDr. Katarína Golianová – poďakovala OZ za päťročnú spoluprácu. Informovala o potrebe 

dofinancovania projektu jazykovej učebne zo strany obce čiastkou 5000 €. Z príjmov ZŠ sa to 

uhradiť nedá, keďže dosahujú výšku len 1000 € (bufet sa opäť otvoril len na začiatku októbra 

t. r.) a ZŠ nemôže robiť kapitálové výdavky. 

 Starosta – rozpočtové opatrenie, v ktorom bola zahrnutá aj táto čiastka, nebolo ako celok 26. 

9. 2018 schválené. OZ však schválilo financovanie predmetného projektu. Zrejme sa jedná 

o nedorozumenie. ZŠ nedostala minulý rok 2580 €. ZŠ ich dostane spolu s ďalšou sumou, 

ktorú odsúhlasí OZ. V tomto zmysle sa pripraví nové rozpočtové opatrenie. 

 Ing. Alexandra Vranová – rozpočtové opatrenie musí pripraviť obec. Bežný rozpočet obce 

i školy musí byť prebytkový, aby sa projekt mohol financovať. Zmluvu s ministerstvom treba 

zároveň dať k nahliadnutiu riaditeľke ZŠ. 

 Starosta – zmluvu poskytne riaditeľke ZŠ k nahliadnutiu. 

 

 

K bodu 12/ 

 Ing. Jana Mániková – informovala o predložení podkladov do rozpočtu na rok 2019 za 

miestnu časť Uderiná. 

 

 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa, ako sa bude riešiť kultúrny život v obci po premiestnení 

MŠ do priestorov KD v Lovinobani a či tam nebudú vysoké náklady. 

 Starosta – náklady na chod MŠ v KD Lovinobaňa budú rovnaké ako v budove MŠ. Na účely 

kultúrnych podujatí má obec KD v miestnej časti Uderiná. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – menšie kultúrne akcie sa môžu realizovať aj 

v budove Klubu dôchodcov v Lovinobani. 

 

 

K bodu 13/ 

 Starosta obce o 19.20 h ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 09.11.2018 

 

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

 

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

 

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

 

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

    


