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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 9/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. novembra 2018 o 17.05 h. 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného na 

roky 2020 – 2021 

5. Rozpočet obce na rok 2019 a viacročný na roky 2020 – 2021 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018  

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018  

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Lovinobani za školský rok 2017/2018 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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., Bc. Andrea Valachová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 
  
Neprítomní: Miroslav Bella, Ján Uhrin 

 

 

K bodu 1/ 

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

pozmeniť program zasadnutia vypustením bodu 6 (presunie sa do nového roku) a doplnením 

dvoch ďalších bodov (Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019 a plán Wifi 

pre teba) 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 80/2018 Za:5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

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

 Návrh za členov návrhovej komisie: Ján Baláž, Ing. Jana Mániková 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 81/2018 Za:5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta – neboli žiadne úlohy. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 82/2018  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 Ing. Alexandra Vranová – rozpočet, ktorý poslanci dostali elektronickou poštou je už 

neaktuálny. Aktuálne čísla sú vo vytlačenej verzii, ktorú poslanci dostali na zasadnutí OZ. 

Zmeny sa urobili na potravinovom účte v príjmoch ZŠ, kde sú platby rodičov za stravu. Od 1. 

januára 2019 sa za stravu v ZŠ platiť malo, no toto opatrenie vláda zrušila. Ponechala ho 

v platnosti len pre materské školy. Rozpočet je vyrovnaný. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 

2021 spĺňa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. Obecné zastupiteľstvo „môže schváliť 

rozpočet na rok 2019 ako záväzný  a na roky 2020 a 2021 ako nezáväzný“. 

 

 OZ berie na vedomie  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a viacročného na 

roky 2020 – 2021 

Uzn. č. 83/2018    Za: 7   (prišli Ján Baláž a Pavol Gabľas) Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5/ 

 Starosta – rozpočet je vyrovnaný, určite sa však v priebehu budúceho roku bude meniť. 
 Ing. Jana Mániková – v rozpočte nie sú zahrnuté obecné komunikácie na Uderinej. 
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – cesty sa budú určite opravovať aj v miestnej časti 

Uderiná, ako to bolo prisľúbené na zasadnutí OZ v Uderinej. 
 

 OZ schvaľuje 
Rozpočet na rok 2019 ako vyrovnaný 

 

Bežné príjmy vo výške 1 579 409,00 eur 

Bežné výdavky vo výške 1 500 836,00,-eur 

Bežný rozpočet vo výške 78 573,00,-eur 
Kapitálové príjmy vo výške 694 260,00,- eur 

Kapitálové výdavky vo výške 1 464 453,00,-eur 

Kapitálový rozpočet vo výške - 770 193,00,-eur 

Rozpočet prebytok +/schodok - 691 620,00,-eur 

Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO: 

Príjmové finančné operácie vo výške 691 620,00,-eur 

Prebytok finančných operácií vo výške 691 620,00,-eur 
a 

 Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 

Uzn. č. 84/2018 Za: 7       Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  6/  

 Starosta obce – návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018 počíta s vrátením finančných 

prostriedkov z tohto roku základnej škole.  

 

 OZ schvaľuje  
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2018. 

Uzn. č. 85/2018 Za: 7       Proti: 0   Zdržal sa: 0  
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K bodu  7/  

 Starosta – Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Lovinobani za školský rok 2017/2018 dostali poslanci k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty 

 

 OZ schvaľuje 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Lovinobani za školský rok 2017/2018 

 Uzn. č. 86/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 8 

 Starosta – informoval poslancov o projekte Wifi pre teba. V obci by sa zriadilo niekoľko 

bodov (miesta sú už vytipované), kde by sa dalo bezplatne pripojiť na internet. Žiadosť je už 

podaná.  

 Ing. Jana Mániková – takýto bod by sa mal zriadiť aj pri kultúrnom dome v miestnej časti 

Uderiná. 

 Ján Baláž – projekt je momentálne zmrazený, pretože sa hľadajú nové zariadenia, ktoré budú 

montované na určené body. 

 Starosta – navrhol projekt schváliť, prípadné problémy sa budú neskôr operatívne riešiť. 

 

 OZ schvaľuje 
Predloženie žiadosti o NFP na SO OPII: 

- kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 

- názov projektu: Wifi pre obec Lovinobaňa 

- výška celkového spolufinancovania žiadateľa z oprávnených výdavkov: 5 % (750 €) 

Uzn. č. 87/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9 

Starosta – informoval poslancov o Pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Lovinobaňa na I. polrok 2019. Poslanci ho dostali v tlačenej podobe na zasadnutí OZ. 

 Ing. Alexandra Vranová – upozornila, že OZ bude musieť schváliť nový rokovací poriadok. 

 Starosta – keďže bol schválený nový zákon o obecnom zriadení, budeme musieť upraviť aj 

viaceré VZN. 

 

 OZ schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa na I. polrok 2019  

 OZ poveruje 
Hlavnú kontrolórku obce Lovinobaňa vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2019 

Uzn. č. 88/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 10 

 

 Starosta – poďakoval všetkým poslancom OZ za spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov 

a odovzdal im upomienkové darčeky. 

 Darina Mochťáková – opätovne navrhla odstupňovať výšku opatrovateľského poplatku. 

 Starosta – nároky na opatrovateľskú službu sa stále zvyšujú, takže budúce OZ sa k tomu bude 

musieť vrátiť. 

 Ing. Jana Mániková – poďakovala starostovi obce i ostatným poslancom za spoluprácu. 

Upozornila na nedoriešené hnojisko na Uderinej a na čerpanie žúmp. 

 Starosta – majiteľa hnojiska sa podarilo zistiť, situácia sa bude s ním riešiť. Na ČOV je možné 

vyvážať len odpadové vody, ktoré majú charakter splaškových vôd,  nie vyhnitý kal, inak sa 

celý čistiaci proces znehodnotí. 
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K bodu 11 

 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:10 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa  3. 12. 2018 

 

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

 

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

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

 

 

 

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

       

         


