OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. februára 2019 o 17.05 h
v miestnej časti Uderiná.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti OR
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – úveru z Prima banky Slovensko, a. s.
Materská škola – informácia, prerokovanie a schválenie úveru
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre občianske združenie Margarétka
Informácia o protipožiarnej kontrole
Žiadosť p. Palečkovej a p. Košičiara o prešetrenie a zamedzenie prítoku dažďovej vody
z pozemku obce
Rôzne
Záver

Prítomní:
Starosta obce – Ing. Marian Lenhard
Poslanci – Ján Baláž, Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M. A.,
Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová, Bc. Andrea Valachová, Margaréta Žigová
Neprítomní:
Poslanci – Ján Rožňai
Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová

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. 12/2019
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2/
 Starosta obce – návrh za overovateľov – Bc. Jozef Košičiar, Mária Špaňhelová
 návrh za členov návrhovej komisie – Ján Baláž, Ing. Miroslava Tkáčová


OZ schvaľuje
Uzn. č. 13/2019

Za: 8
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K bodu 3/
 Starosta obce – úlohy neboli žiadne


OZ berie na vedomie.
Uzn. č. 15/2019

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 21.
februára 2019.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 14/2019

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
 Starosta obce – oboznámil členov OR so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru z Prima banky
Slovensko, a. s. Obec by si mohla vziať dva dlhodobé terminované úvery. Prvý by bol
Municipálny úver – Eurofondy určený na finacovanie projektov podporených z fondou EÚ
alebo štátneho rozpočtu SR. Úver vo výške 432 250,00 € s úrokovou sadzbou 1,2 % by sa
použil na predfinancovanie priznaného nenávratného finančného príspevku (NEP). Doba
splatnosti je dva roky. Úver by bol splatený hneď po obdržaní prostriedkov zo schváleného
grantu. Druhý Municipálny úver – Klasik vo výške 603 216,90 € by sa splácal 10 rokov
s úrokovou sadzbou 1,6 %. Celková suma dlhu obce by tvorila 37,78 % bežných príjmov obce
za rok 2018. Obec by tak splnila zákonom stanovenú 60 % hranicu celkovej sumy dlhu
v pomere k bežným príjmom obce z predchádzajúceho roku. Obecná rada sa však stotožnila
s návrhom p. Valachovej, aby si obec zobrala len jeden dlhodobý úver. Ide o Municipálny
úver – Klasik vo výške 603 216,90 €, ktorý by obec splácala 10 rokov Keďže obec má
v rezervnom fonde dostatok finančných prostriedkov, nehrozí, že by nemohla včas spácať
všetky faktúry. Navyše búracie práce starej MŠ v celkovej sume 100 000 € nie sú súčasťou
oprávnených nákladov a obec ich musí zaplatiť z vlastných prostriedkov.
 Bc. Andrea Valachová – pri Municipálnom úvere – Eurofondy vo výške 432 250,00 €
s úrokovou sadzbou 1,2 % by obec len na úrokoch zaplatila 5423,83 €. Mesačné spátky pri
tomto úvere by za dva roky boli vo výške 18 236,41 €. Úroky sú vysoké, rovnako ako
mesačné splátky. Ak si obec teno úrok nevezme, ušetrí 5423,83 €. Pri Municipálnom úvere –
Klasik vo výške 603 216,90 €, ktorý by sa splácal 10 rokov, je výška mesačnej splátky
5443,01 €. V priebehu 10 rokov obec na úrokoch zaplatí 49 944,87 €. Ak si obec vezme len
jeden úver (Klasik), ušetrí sa hotovosť i peniaze za vedenie účtu.
 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa na rozdiel vo výške sumy úveru v materiáloch hlavnej
kontrolórky obce (603 216,90 €) a v navrhovanom uznesení (613 216,00 €).
 Starosta – suma bola prepočítaná a v skutočnosti bude výška úveru 613 216,00 €. Ďalších cca
50 000 € bude potrebných na vybavenie kuchyne, i keď časť zariadenia kuchyne sa bude dať
využiť (ide o niektoré nové zariadenia kúpené pred 2 – 3 rokmi).



OZ berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – úveru z Prima banky Slovensko, a. s.
Uzn. č. 16/2019
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/
 Starosta – Obec je už na stavbu novej MŠ po každej stránke pripravená. MŠ je presťahovaná
v Kultúrnom dome. Nemajú tam i tak dosť miesta, hoci KD má obytnú plochu 444 m² (budova
MŠ mala 472 m², pavilón B v ZŠ má len 400 m²).
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OZ berie na vedomie
informáciu starostu k predmetnému projektu.




OZ schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Klasik v zmysle ponuky Prima banky Slovensko a. s. so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, OČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L, vo výške
613 216 € pre financovanie projektu „Materská škola Lovinobaňa“, za podmienky splácania
úveru 10 rokov.
Uzn. č. 17/2019
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta – kópiu žiadosťi OZ Margarétka dostali poslanci prostredníctvom elektronickej
pošty. Medzitým prišli na OÚ ďalšie dve žiadosti o dotáciu: ŠK Lovinobaňa žiada 1000 € na
oživenie volejbalu a OZ Almix tiež 1000 € na svoju činnosť. V rozpočte je však vyčlenených
na dotácie celkom 2000 €, z toho 300 € už dostala základná škola na ples detí. K dispozícii
teda máme 1700 €. Navyše žiadosť o dotáciu ešte nepodali futbalisti. Už viackrát však bolo
zdôraznené, že žiadosti o dotácie sa majú podávať do konca októbra predchádzajúceho roku.
Ešte musíme počítať aj s výdavkami napríklad na stavebný dozor pri stavbe MŠ a iné
nepredvídané veci.
Margaréta Žigová – OZ Margarétka získalo 2000 €, ktoré sa použili na rekonštrukciu toaliet
v Klube dôchodcov, zaviedlo do KD internet, kúpilo počítač a organizuje v klube rôzne
podujatia. V Klube dôchodcov sú tvale dve dobrovoľníčky, ktoré asistujú mamičkám s deťmi
i dospelým a vykonávajú rôzne pomocné činnosti. Peniaze požaduje na účely
spolufinancovania rôznych projektov (prevencia sociopatických javov, vybavenie pre malých
futbalistov, súbor Spievanky a iné).
Ľubica Mániková – v rozpočte by sa malo počítať s takýmito požiadavkami.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – v rozpočte je na dotácie vyčlenená suma 2000 €, no je
možné ju úpravou rozpočtu navýšiť.
Ing. Miroslava Tkáčová – navrhla rozdeliť 1700 €: 500 € pre OZ Margarétka, 425 € pre ŠK
Lovinobaňa a 425 € pre OZ Almix.



OZ schvaľuje
poskytnutie dotácie pre OZ Margarétka vo výške 500 €
Uzn. č. 18/2019
Za: 8
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
 Starosta – do obce prišli na kontrolu hasiči, ktorí kontrolovali vybavenie miestneho
dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Zistili pritom niektoré nedostatky (požadovaných
najmenej 10 hasičov nemá zdravotné prehliadky, nemajú 10 zimných pracovných búnd, 2
kusy vysokých gumených čižiem, rovnošaty nemajú označené zriaďovateľom, chýbala aj časť
dokumentácie). Nedostatky sa budú priebežne odstraňovať. Lovinobanský DHZ patrí do
kategórie C. Štát dáva ročne na výbavu hasičov 1400 €. V Lovinobani vedú DHZ Juraj Golian
a Jozef Šlajferčík, no viacerí jeho členovia pracujú mimo Lovinobane a v zahraničí.
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – obec zo štátnych prostriedkov napríklad získala
protipovodňový vozík. Rovnošaty pre hasičov by sa mohli označiť erbom Lovinobane so
suchým zipsom.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 19/2019

Za: 8
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K bodu 9/
 Starosta – informoval o žiadostiach p. Eleny Palečkovej a Bc. Jozefa Košičiara o nápravu vo
veci pritekania vody na ich pozemky. Na pozemok p. Palečkovej priteká voda z pozemku p.
Košičiara a na pozemok p. Košičiara priteká dažďová voda z dvora obecného úradu. Problém
by mala preveriť priamo na mieste komisia, ktorá má na starosť aj životné prostredie
(Komisia pre rozvoj obce). Zistil, že p. Košičiar nevypúšťa vodu zo svojho bazéna, na čo sa
sťažovala p. Palečková.
 Bc. Jozef Košičiar – voda priteká na jeho pozemok a tečie ďalej na pozemok Palečkovcov len
v čase dažďa. Bazén nevypúšťa, pretože v ňom má technológiu na filtrovanie vody. Aj keby
rúru, krorú má na odvod vody na svojom pozemku, odstránil, voda i tak potečie na pozemok
Palečkovcov.
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – stručne informoval OR o genéze problému i o svojich
poznatkoch, ktoré zistil na mieste po pozvaní p. Palečku. P. Košičiar neporušil stavebný
zákon, pretože sporná rúra končí na jeho pozemku asi 2 m od plotu.
 Margaréta Žigová – vyjadrila názor, že komisia problém zrejme nevyrieši. Mali by sa tam
stretnúť všetky zainteresované strany a dohodnúť sa na jeho riešení. Obidvom sťažovateľom
by OÚ mal dať písomnú odpoveď.
 Starosta – obec je stavebný úrad, takže takýmito podnetmi sa musí zaoberať.



OZ berie na vedomie a ukladá:
Komisii pre rozvoj obce vykonať obhliadku sporného miesta za prítomnosti všetkých
zaineresovaných strán
Uzn. č. 20/2019
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (M. Žigová)

K bodu 10/
 Starosta – korigoval informáciu z minulého zasadnutia OZ ohľadne dopĺňania a schvaľovania
programu OZ. V prípade doplnena programu o nový bod sa zverejnený program OZ
neschváli. Nový program s doplneným bodom musí schváliť nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov (v prípade obce Lovinobaňa je to 5 poslancov). V prípade, že nový program
neschváli minimálne päť poslancov, zasadnutie OZ sa zruší a musí sa zvolať nové.











Starosta – obec vyseparovala v priebehu minulého roku 246 t odpadu, odvezených bolo aj
ďalších 379 t komunálneho odpadu. Len kovov sa za minulý rok vyzbieralo 165,228 ton. Obec
teda aktuálne separuje 39,38 % odpadu. Vďaka tomu nemusíme dvíhať poplatok za odvoz
odpadu.
Ján Baláž – pýtal sa na kompostéry, o ktorých kúpe pre domácnosti obec v minulosti
uvažovala.
Starosta – keby občania mali kompostéry, obec by si pohoršila výsledok v separácii odpadu.
Nebolo by totiž známe, koľto je biologického odpadu. Na zber tohto odpadu sú určené 2
kalové polia na ČOV, kam svoj biologický odpad môže doviezť každý občan.
Ľubica Mániková – nie je to dobré riešenie, pretože ľudia sú obmedzení otváracími hodinami.
Obec by mala zbierať a odvážať všetok biologický odpad.
Starosta – na to by sa museli vyčleniť peniaze z rozpočtu, z ktorých by sa zaplatili ľudia
a technika. Obec nemá prostriedky na to, aby každému jenému občanovi odvážala všetok
biologický odpad. Takýto odpad treba kompostovať a následne využiť ako hnojivo. Nesmie sa
dávať do kukanádob (napr. lístie a tráva). Obec však odvezie napríklad väčšie množstvo
konárov po opiľovaní stromov. Na to čoskoro získame aj potrebnú techniku. Obec na odvoze
odpadov nemôže byť stratová ani zisková.
Bc. Andrea Valachová – Má obec drvič konárov?
Starosta – áno, obec má drvič konárov, ktorý sa dá pripojiť za traktor.
Ján Tínus – obec by mohla drvič konárov umiestniť v silážnej jame v miestnej časti Uderiná,
ktorá by zároveň slúžila ako kompostovisko pre celú obec Lovinobaňa. Kompost vznikne
z podrvených konárov len vtedy, keď sa pravidelne premiešajú. Ľudia odvážajú konáre aj do
lesa, no lesné spoločnosti sa môžu ohradiť, že zanášajú do lesa s konármi aj choroby stromov.
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Starosta – kompostovisko nie je možné zriadiť hocikde. Obec na jeho zriadenie musí mať
registráciu. Navyše nie sú jasné vlastnicke vzťahy uderanskej silážnej jamy.



Ján Baláž – na ul. Janka Kráľa je problém s povrchom cesty. Na konci cesty nebol nikdy
asfalt. Bolo by dobre dať tam aspoň šotolinu.



Mária Špaňhelová – žiadala vysporiadať vlastnícke vzťahy pozemku pod cestou pri ihrisku
v miestnej časti Uderiná. Viaceré menšie kúsky sú vo vlastníctve súkromných osôb.
Pripomenula aj výmenu strechy na budove OÚ v Uderinej.



Margaréta Žigová – je potrebné upozorniť ťažobné spoločnosti, aby po skončení ťažby očistili
obecné cesty (napr. v Mechuríne). Žiadala vyčistiť aj potok na Štúrovej ul. Informovala
o ukončení súťaže „Za čarovnú Uderinú“ v predajni Tesco, ktorá by mala získať prostriedky
na úpravu centra miestnej časti Uderiná. Navrhla úpravu bežeckej dráhy pri multifunkčnom
ihrisku, rozšírenie detského ihrisla v centre Lovinobane a zakúpenie „veží“ na cvičenie do
posiľňovne.
Starosta – oprava bežeckej dráhy sa pripravuje, investície do posiľňovne sú limitované. Vodný
tok 055 Maťašovica spravuje Povodie Hrona. Obec sa nemôže starať o cudí majetok. Väčší
problém je zanesenie Mlynského potoka.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – kvôli zaneseniu Mlynského potoka je zanesený aj jarok
pri autobusovej zastávke smerom na Zvolen pod nadjazdom. O rozšírení detského ihriska
v centre obce už uvažovalo aj predchádzajúce OZ. V prvom rade sa tam však bude musieť
opraviť silne popraskaný oporný múr pri chodníku.






Milan Mertus – pripomenul svoju žiadosť z jesene minulého roka na úpravu garádu a cesty
pri jeho dome a žiadal vybudovať priepusty pod cestou vedúcou na cintorín.



Ján Tínus – navrhol robiť odrážky na lesných cestách zo starých oceľových cestných
zvodidiel, ktoré už cestné spoločnosti nepotrebujú. Sú ideálne, pretože bagrom vykopané
odrážky sú príliš veľké a neprejde cez ne ani terénne vozidlo. Pýtal sa, či obec má 10
dobrovoľných hasičov, ktorí vedia použiť protipovodňovú bariéru. DHZ sa mu zdá byť
zbytočný.
Starosta – nemožno nikoho nútiť, aby vstúpil do dobrovoľného hasičského zboru. Na obsluhu
zariadení protipovodňového vozíka je vyškolený Miroslav Roháč.










Ján Laco – upozornil na problém s hnojiskom pri miestnej časti Uderiná, ktoré sa zmenilo na
divokú skládku odpadu. Je tam aj nádrž s močovkou, v ktorej sa utopilo niekoľko zvierat.
Situáciu treba urýchlene riešiť, pričom by bolo dobré čím skôr tam osadiť aspoň tabule so
zákazom sypania smetí.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – s problémom sa už zaoberá Komisia Obecného
zastupiteľstva v Lovinobani pre pre miestnu časť Uderiná.
Ján Krupčiak – hnojisko vlastní p. Murín z Trebeľoviec.
Mgr. Katarína Čipčalová – pýtala sa, či je možné na ul. SNP pri Kultúrnom dome umiestniť
cestné retardéry.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – nie je to možné, pretože tieto retardéry sa nemôžu
umiestňovať na cesty 2. a 3. triedy. Je možné ich montovať len na obecné komunikácie.
Bc. Andrea Valachová – navrhla umiestniť pri Kultúrnom dome aspoň iformačné značky, že
je v ňom umiestnená MŠ.
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K bodu 11/
 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.45 h ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Lovinobani dňa 1.03.2019

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

.............................

Overovatelia: Bc. Jozef Košičiar

.............................

Mária Špaňhelová

.............................

Ing. Marian Lenhard, starosta obce

........…..…………
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