OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 3/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. apríla 2019 o 17.05 h
v KD v Lovinobani.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti OR
Materská škola – informácia
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2019
Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
Projekt: „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci
Lovinobaňa“ – informácia
9. Žiadosť o dotáciu pre Športový klub Lovinobaňa
10. Rôzne
11. 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
Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová
Neprítomní:
Poslanci – Ján Rožňai, Margaréta Žigová

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. 21/2019
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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


OZ schvaľuje
Uzn. č. 22/2019

Za: 7
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K bodu 3/
 Starosta obce – obhliadka na základe sťažnosti p. Palečkovej sa zatiaľ nerealizovala, pôjde
situácu preveriť keď bude pršať.


OZ berie na vedomie.
Uzn. č. 24/2019

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 27. marca
2019.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 23/2019

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
 Starosta obce – informoval poslancov OZ, že budova starej MŠ je vyprataná, všetok
použiteľný materiál je demontovaný a stromy prekážajúce vo výstavbe sú vyrúbané.
Stavenisko prevzal zástupca firmy SVOMA, nie KOSTRUO ako bolo stanovené. Za stavebný
dozor bol z troch uchádzačov vybraný Ing. Vojtech Otmár (firma OVING s.r.o.). Stavebný
dozor si podľa zákona môže účtovať 0,8 – 2 % honorár z celkových oprávnených nákladov, čo
predstavuje po ukončení VO 10 691 €. Obec doplnila všetky náležitosti k pripravovanému
úveru, zmluva s bankou je už pripravená. MV stále kontroluje podklady a tým zdržuje
začiatok prác, pretože termíny nám bežia. Na MV však došlo k zmene pracovníka
zodpovedného za náš projekt. Ten mal ďalšie pripomienky a žiadal podklady, ktoré sme včera
(26. marca) odoslali. Je to ex post kontrola, po ktorej MV musí schváliť začiatok stavby.
Termín kolaudácie novej MŠ (február 2020) je preto už teraz nereálny a obec bude musieť
požiadať o jeho predĺženie. Koordinátorke projektu už navrhol zmenu termínu. Úver je
schválený, čerpanie je nastavemé na marec 2020 (je možné ho predĺžiť).
– v Kultúrnom dome boli už dve kontroly z hygieny. Musíme doplniť kryty na radiátory,
zábradlie na javisko a vymaľovať jednu stenu v zasadacej miestnosti. Škôlkári využijú ihrisko
pri Dome služieb. M. Alberti sľúbil, že škôlkárov pustí aj na pozemok za pamätníkom
padlým.
 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na možnosť osadiť na ulici SNP v okolí Kultúrneho domu
dopravné značky s obmedzením rýchlosti na 30 km/h.
 Starosta – reálne je obmedziť rýchlosť na 40 km/h, nie na 30 km/h. Žiadal o to, no zatiaľ
nedostal písomnú odpoveď, len telefonoval s políciou.
 Ján Baláž – upozornil, že na Partizánskej ul. sa otáčajú kamióny a tým ničia nový povrch
cesty. Mal by sa tam osadiť zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá.
 Starosta – cesta patrí obci, preto obec môže obmedziť jej používanie ťažkými nákladnými
vozidlami.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 25/2019

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
 Starosta – poslanci dostali rozpočtové opatrenie č. 01/2019 k preštudovaniu prostredníctvom
elektronickej pošty. Zmena sa týka vrátenia nákladov vynaložených na kúrenie v ubytovni
KORD (7700 €), vyčlenenia prostriedkov na stavebný dozor novej MŠ (12 000 €) a navýšenie
nepredpokladaných výdavkov o 48 714 €.



OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2019
Uzn. č. 26/2019
Za: 7
Proti: 0
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K bodu 7/
Starosta – Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 mal byť spracovaný už
skôr, museli sme však čakať kým bude takýto program spracovaný pre celý kraj.
Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa na zber starého textilu, ktorý je v programe naplánovaný,
no obec ho nezbiera.
Starosta – starý použiteľný textil je možné priniesť terénnym sociálnym pracovníčkam na
obecnom úrade. Nepoužiteľný textil treba umiestniť do zmesového odpadu. Firma, ktorá textil
zbierala totiž s touto činnosťou skončila.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – ak obec dostane novú ponuku na zber starého textilu
určite ju využije. Väčší problém je znečisťovanie okolia obce odpadom najrôznejšieho druhu.
Stálo by za zváženie motivovať občanov finančnou odmenou, aby nahlásili alebo
vyfotografovali ľudí, ktorí znečisťujú okolie našej obce.
Starosta – dalo by sa to riešiť napríklad aj úľavou na daniach pre tých občanov, ktorí nahlásia
znečisťovateľov. Po Veľkej noci sa uskutoční aj zber veľkoobjemového odpadu.



OZ schvaľuje
Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
Uzn. č. 27/2019
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
 Starosta – informoval o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu starej kotolne. Obec dostala
dve ponuky, víťazná ponuka je v celkovej sume 171 300 €. Na obstaranie strojov a zariadení
je vypísaná druhá súťaž v celkovej sume 27 384 €. V projekte zberného miesta sú zahrnuté aj
podzemné kontajnery v sume 77 504 €. Celkové oprávnené náklady projektu sú 274 640,77 €,
spolufinancovanie obce je 5 %. Beží lehota na odvolania po ukončení verejného obstarávania.
Riadiaci orgán tohto projektu je Ministerstvo vnútra.



OZ berie na vedomie
Informáciu starostu k projektu „Dobudovanie systému
komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa“
Uzn. č. 28/2019
Za: 7
Proti: 0

triedeného

zberu

a odvozu

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
 Starosta – informoval o novej žiadosti Juraja Šróbu a Jána Balážika na dotáciu pre činnosť
Športového klubu Lovinobaňa – volejbal mladších žiakov. Žiadajú 1000 €, z toho na cestovné
600 €, na občerstvenie 200 €, na rozhodcov 100 € a na prenájom telocvične v Divíne 100 €.
Fungujú v rámci Centra voľného času (CVČ) pod ZŠ Lovinobaňa.
 Ľubica Mániková – ak je CVČ pod ZŠ, peniaze treba poskytnúť škole na účel podpory
volejbalu.
 Starosta – túto otázku musíme vyjasniť, pretože fyzické osoby nemôžu dostať od obce žiadnu
dotáciu na takýto druh činnosti. Vyjasní to s riaditeľkou ZŠ.
 Katarína Čipčalová – volejbalisti používajú dresy kúpené cez CVČ pre futbalistov.
 Starosta – informoval, že M. Alberti nevie rozdeliť žiadané peniaze na konkrétne akcie. Ak
bude mať obec záujem niečo z jeho akcií podporiť, privíta to.



OZ schvaľuje:
Dotáciu 1000 € pre činnosť Športového klubu Lovinobaňa, volejbal mladší žiaci
Uzn. č. 29/2019
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 10/
 Starosta – uviedol, že OZ stále nezvolilo nových členov za zriaďovateľa (obec) do rady ZŠ
a rady MŠ. Je potrebné ich zvoliť, aby obidve rady mohli pracovať.
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – navrhol do rady MŠ doterajšiu členku rady a poslankyňu
Bc. Andreu Valachovú. Do rady ZŠ navrhol pôvodných členov rady poslancov OZ Jána
Baláža a PhDr. Pavla Mičianika, PhD., M.A. Z nových poslancov navrhol Ľubicu Mánikovú.
Všetci poslanci s členstvom súhlasili. Z neposlancov navrhol pôvodnú členku rady p. Ivanu
Blahutovú.
 OZ schvaľuje:
Za členku rady MŠ: Bc. Andreu Valachovú
Za členov rady ZŠ: Ivanu Blahutovú, Ľubicu Mánikovú, Jána Baláža a PhDr. Pavla Mičianika,
PhD., M.A.
 Uzn. č. 30/2019
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0



















Starosta – Firma STRABAG vypracovala ponuku na opravu ciest ulíc Ľ. Štúra a B. Slobodu
v Lovinobani a cesty do cintorína v Uderinej v celkovej výške 183 454,94 €. Ide len
o orientačné ceny, v prípade ich opráv urobíme súťaž. Opravu ciest necháme na jeseň, no na
všetky cesty tento rok nebudeme mať peniaze. V apríli – máji sa však dosypú krajnice cesty na
Uderinej.
Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa, či starosta obce písal list na VÚC ohľadne opravy
chodníkov a cesty na nadjazde.
Starosta – list ešte nepísal, dá si to do úloh pre budúce OZ.
Mária Špaňhelová – žiadala o úpravu vnútorných priestorov KD v miestnej časti Uderiná –
vymaľovanie a výmenu zničenej podlahovej gumy vo vestibule za keramickú dlažbu. Ide
najmä o materiál, práce by Uderančania urobili svojpomocne.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – nemal by byť problém kúpiť farbu na vymaľovanie KD
v Uderinej.
Starosta – podlahová guma sa bude vymieňať aj v Dome služieb, opravovať sa budú vnútorné
priestory OcÚ. Môže sa to urobiť zároveň.
Bc. Andrea Valachová – navrhla starostovi pýtať od vlády SR peniaze na postavenie Domu
smútku.
Starosta – existuje starý projekt Domu smútku ešte z čias Jána Fančiho, no ten je už
neaktuálny. Obec na stavbu Domu smútku momentálne pripravená nie je, i keď pozemok má
zakúpený pred časom od prof. Branislava Slobodu.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – starosta pred časom spomínal, že by sa na to dal využiť
projekt katolíckeho kostolíka postaveného v miestnej časti Uderiná.
Ing. Miroslava Tkáčová – navrhla zatiaľ urobiť aspoň prístrešok pred márnicou.
Vladimír Gábor – upozornil na veľké smetisko v okolí bývalej pivnice J. Balážika pod
nadjazdom. Pripomenul aj svoju žiadosť o umiestnenie pouličnej lampy pri vjazde na nadjazd
od železničnej zastávky.
Starosta – napíše novým majiteľom pozemku list a požiada ich o odstránenie smetí. Keďže
nevedeli vybaviť územné konanie, upustili od zámeru postaviť tam čerpaciu stanicu. Lampu
má na mysli.
Katarína Čipčalová – podporila myšlienku obmedzenie rýchlosti na 40 km/h pred Kultúrnym
domom. Pýtala sa, či by sa nedal vybaviť ku Kultúrnemu domu prechod pre chodcov.
Starosta – s prechodom pre chodcov zodpovední príslušníci PZ nesúhlasili.
Mária Špaňhelová – navrhla umiestniť digitálne hodiny na budovu Jednoty, kde ich uvidí viac
ľudí ako na budove KD. Pýtala sa na tri rúry medzi školou a pálenicou, či ich môžu v Uderinej
využiť.
Starosta – hodiny sa dajú na cirkevný zborový dom, kde sa dajú lepšie napojiť na elektrinu.
Rúry môžu využiť.
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K bodu 11/
 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.20 h ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Lovinobani dňa 14.04.2019

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

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

Overovatelia: Ján Baláž

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

Ľubica Mániková

Ing. Marian Lenhard, starosta obce

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

........…..…………
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