OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. mája 2019 o 17.05 h.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti OR
Informácia o investíciách – Materská škola, dobudovanie systému triedeného zberu odpadu
VZN č. 02/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa
Zmena pouţitia sociálneho fondu (navýšenie stravnej jednotky o o,60 €)
Informácia k voľbám riaditeľa (-ky) MŠ
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa
Ţiadosť o dotáciu pre futbalový klub Lovinobaňa – ţiaci (jarná – jesenná sezóna)
Vyhodnotenie plnenia PHSR obce
Informácia k R2 Mýtna – Tomášovce, Stavebný dvor č. 2 – dočasná betonárka
Rôzne
Záver

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

K bodu 1/
 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 h a privítanie prítomných.
Predloţil pôvodný návrh programu zasadnutia, ktorý OZ ho schválilo. Následne poţiadal
schváliť doplnený program zasadnutia.


OZ schvaľuje doplnený Program zasadnutia OZ
Uzn. č. 31/2019
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2/
 Starosta obce – návrh za overovateľov – Ľubica Mániková, Mária Špaňhelová
 návrh za členov návrhovej komisie – Ján Roţňai, Ing. Miroslava Tkáčová


OZ schvaľuje
Uzn. č. 32/2019

Za: 6
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K bodu 3/
 Starosta obce – osobne na mieste preveril sťaţnosť p. Eleny Palečkovej. Počas daţďa bol na
pozemku p. Košičiara pozrieť rúru, na ktorú sa sťaţovala. Z rúry nevytekala na pozemok
Palečkovcov ţiadna voda, navyše rúra ústi asi 3 m od plotu a voda vsakuje do pozemku p.
Košičiara. Obec nemá čo zakázať p. Košičiarovi, lebo zákon neporušil. Sťaţnosť p.
Palečkovej nebola opodstatnená. P. Palečková sa však uţ sťaţovala aj na mestskom úrade
v Lučenci a na Krajskom úrade ţivotného prostredia. Môţe sa ešte obrátiť na súd.


OZ berie na vedomie.
Uzn. č. 33/2019

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 23. mája
2019.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 34/2019

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
 Starosta obce – informoval, ţe budova starej MŠ je zbúraná, zemné práce ukončené, začalo sa
s betónovaním základov novej budovy MŠ. Problém je s odhlásením odberu vody. Nie je totiţ
moţné demontovať starý vodomer. Vodovodná prípojka je majetkom vodární, nikto však
nevedel, kde sa nachádza. Musela sa dať vytýčiť. Obec bude musieť na vlastné náklady
vykopať starú prípojku a na jej miesto umiestniť novú. Bude sa musieť na to vypracovať
projekt dopravného značenia, vytýčiť podzemné siete, získať povolenia na rozkopávku
a vykopať verejné vodovodné potrubie s prípojkou. Opätovne sa bude potrebné prihlásiť aj na
odber elektrickej energie. Obidve spoločnosti majú na vybavenie ţiadostí min. 30 dní, čo
zdrţuje pokračovanie stavebných prác. Zmluva na úver je uţ hotová, riadiaci orgán od
novembra 2018 stále poţaduje vysvetlenia k dodatku k zmluve o dielo č. 2. Prebieha
viacstupňová kontrola všetkých dokumentov.
 Na projekt na separáciu odpadov v obci (rekonštrukcia starej kotolne a nákup techniky) bolo
ukončené verejné obstarávanie. Riadiaci orgán tohto projektu je tieţ Ministerstvo vnútra.
Obec mu uţ poslala dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na kontrolu.
 Projekt na rekonštrukciu beţeckej dráhy okolo multifunkčného ihriska a posilňovne na Úrade
vlády neprešiel.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 35/2019

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
 Starosta – VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa vypracovali podľa
nového zákona riaditeľka školskej jedálne MŠ Zuzana Šuľanová a riaditeľka školskej jedálne
ZŠ Mgr. Renata Mihalková. Strava v školských zariadeniach bude bezplatná, no zákonní
zástupcovia budú musieť za neodhlásenú stravu zaplatiť do 48 hodín po doručení poštovej
poukáţky. Poslanci dostali VZN č. 2/2019 k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty.
 Mgr. Renata Mihalková – upresnila, ţe obedy nebudú zadarmo. Zákon hovorí, ţe štát bude
obedy dotovať sumou 1.20 €. Stanovil aj nové finančné pásma. Pre Lovinobaňu vybrali pásmo
č. 2. Rodičia budú platiť réţiu na obed vo výške 0.05 € pre deti na 1. stupni (1.00 € mesačne)
a 0.13 € pre deti na 2. stupni ZŠ (cca. 3.00 € mesačne). Ak dieťa včas nevyhlásia z obeda,
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musia rodičia do 48 hodín uhradiť celú sumu obeda. V prípade neuhradenia tejto sumy
v stanovenom termíne bude dieťa z odberu stravy automaticky odhlásené.
Ing. Alexandra Vranová – sumou 1.20 € bude štát dotovať nákup potravín, nie prípravu obeda.
Ján Roţňai – s novým spôsobom odberu stravy by rodičia mali byť oboznámení na
rodičovskom zdruţení.
Ľubica Mániková – pýtala sa, či MŠ uţ týmto spôsobom funguje.
Mgr. Renata Mihalková – MŠ uţ nový systém stravovania zaviedla od januára 2019, funguje
im bez problémov. Oznámila tieţ, ţe školská kuchyňa v ZŠ hľadá novú kuchárku.
OZ sa uznáša
na VZN č. 02/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa
Uzn. č. 36/2019
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta – informoval o zmene pouţitia sociálneho fondu. Hodnota stravného lístka pre
zamestnancov OcÚ sa zvýši o 0,60 €. Hodnota stravného lístka sa tak zvýši na 4.20 €.



OZ berie na vedomie
Zmenu pouţitia sociálneho fondu – navýšenie príspevku pre zamestnancov obce na stravnú
jednotku o 0,60 €.
Uzn. č. 37/2019
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8/
 Starosta – vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky materskej školy.
Záujemcovia majú doručiť prihlášky na OcÚ do 12. júna 2019. Nová riaditeľka by mala
nastúpiť od 1. júla 2019.
 Zuzana Vengrínová – pýtala sa, či oznam o výberovom konaní je na internete.
 Starosta – oznam bol publikovaný na internete i v Novohradských novinách.



OZ berie na vedomie
Informáciu starostu k voľbám riaditeľa (-ky) MŠ
Uzn. č. 38/2019
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
 Ing. Alexandra Vranová – predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Lovinobaňa za rok 2018. Uskutočnila tri kontroly týkajúce sa uznesení OZ, daní
z nehnuteľností a poplatkov za odvoz TKO. Nenašla závaţné nedostatky, menšie chyby boli
operatívne odstránené. Poslanci dostali správu k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej
pošty. Nedoplatok na dani z nehnuteľností k 31. 12. 2017 je 19.768,73 €. Nedoplatok
poplatkov za odvoz TKO k 31. 12. 2017 predstavuje 27.162,02 €. Obec nemôţe odpísať
daňové pohľadávky. Niektorí špekulanti riešia situáciu tak, ţe sa odhlasujú z trvalého pobytu.


Starosta – časť dlhov sa vymohla od exekútora, no niektorí občania nemajú majetok
zaujímavý pre exekútorov. Na bytoch niektorých dlţníkov sú 3 – 4 exekúcie. Z trvalého
pobytu v Lovinobani sa odhlásilo zhruba 30 ľudí. Občania, pre ktorých bola obec osobitným
príjemcom sa začali z tohto systému tieţ odhlasovať. Dlţoby voči obci tak stále narastajú.
Obec preto dlţníkom, ktorí vlastnia nehnuteľnosti, urobí na katastri záloţné právo, aby so
svojim majetkom nemohli voľne nakladať kým nesplatia podlţnosti voči obci (nebudú môcť
svoje byty dediť ani predávať). Dlţníci obce tieţ nedostávajú od OcÚ potvrdenia pre
poberanie príspevku na bývanie, pokiaľ si nevyrovnajú podlţnosti voči obci.



Ing. Miroslava Tkáčová – navrhla uverejniť na internete zoznam dlţníkov obce, ako sa to uţ
pred časom urobilo
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Starosta – platí nový zákon o ochrane osobných údajov a v prípade dlţníkov je určená suma
od ktorej je moţné ich dlh zverejniť.



OZ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa za rok 2018
Uzn. č. 39/2019
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K bodu 10/
 Starosta – Jozef Čipčala doručil na OcÚ ţiadosť o podporu detského futbalu na futbalovú
sezónu 2019 – 2020 v celkovej výške 1000 € (600 € doprava, 200 € odmena pre rozhodcov,
100 € občerstvenie, 50 € registračný poplatok a 50 € spotrebný materiál). Mali by sme deti
v tejto športovej činnosti podporiť.
 Ing. Alexandra Vranová – obec môţe futbalistov podporiť len formou dotácie.
 Jozef Čipčala – Futbalový zväz (FZ) vystavil futbalistom faktúru, ktorú obec nemôţe
preplatiť. Faktúra by mala byť vystavená na obec Lovinobaňu, no FZ odmietol zmeniť
fanktúru na obec, pretoţe obce vo futbale súťaţiť nemôţu.
 Ing. Miroslava Tkáčová – 1. FC Lovinobaňa je občianske zdruţenie registrované na Pavla
Gabľasa. J. Čipčala by sa mohol s ním dohodnúť na spolupráci.
 Jozef Čipčala – zistí ako sa registrovať na FZ a osloví P. Gabľasa, či by ţiaci mohli fungovať
v rámci jeho OZ.
 Starosta – v prípade ak sa p. Čipčala dohodne s p. Gabľasom, obec môţe financovať futbal
rovnako ako doteraz. Peniaze na nákup potravín môţu futbalisti dostať aj vopred.



OZ schvaľuje:
Ţiadosť o dotáciu pre futbalový klub Lovinobaňa – ţiaci (jarná – jesenná sezóna) vo výške
1000 €.
Uzn. č. 40/2019
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11/
 Starosta – Vyhodnotenie za rok 2018 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lovinobaňa na roky 2015 – 2024 poslal na vedomie do Banskej Bystrice.



OZ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Lovinobaňa
Uzn. č. 41/2019
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12/
 Starosta – rýchlostná komunikácia R2 Mýtna – Tomášovce sa začne stavať. Stavebný dvor č.
2 – dočasná betonárka – bude umiestnená na priestranstve pred ubytovňou Kord. Okrem
betonárky sa tam postavia aj sklady a iné budovy. Počas stavby R2 bude treba počítať so
zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou. Opraví sa aj cesta popri nadjazde. Prítomného Vladimíra
Gábora upozornil, aby s Miroslavom Roháčom zdokumentovali stav svojich nehnuteľností
pred začiatkom stavby. Cestári sa totiţ zaviazali dať do pôvodného stavu všetko, čo poškodia
alebo zničia počas výstavby rýchlostnej cesty.
 Ján Roţňai – pýtal sa, či betonárka nebude v areáli bývalej magnezitky.
 Starosta – cestári sa s vlastníkom nedohodli, takţe tam nebude.


OZ berie na vedomie
Informáciu k zriadeniu dočasnej betonárky pre stavbu R2 Mýtna – Tomášovce
Uzn. č. 42/2019
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 13/
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – informoval OZ o ukončení práce na monografii obce
Lovinobaňa. Rukopis knihy je hotový. Prof. Ţigo doručil na obecný úrad vytlačenú i digitálnu
verziu rukopisu. Po spresnení kritérií na kvalitu a počet vytlačených kusov sa oslovia viaceré
tlačiarne. Akceptovaná bude najvýhodnejšia ponuka. Kniha by mohla uzrieť svetlo tohto sveta
na jeseň t. r. Poslanci si mohli tlačenú verziu rukopisu prezrieť na zasadnutí.









Mária Špaňhelová – pýtala sa na vymaľovanie KD v miestnej časti Uderiná a ţiadala 400 € na
keramickú dlaţbu do vestibulu kultúrneho domu.
Starosta – obec má iné potreby ako výmenu podlaky v KD na Uderinej. Zničená je napríklad
aj podlaha v Dome sluţieb. Nevedel povedať, či je v rozpočte k dispozícii 400 €.
Mária Špaňhelová – upozornila, ţe veľa prác sa robí na Uderinej svojpomocne, napríklad
spílenie stromov pred KD a vysadenie náhradných, elektrika a ďalšie práce.
Starosta – elektrika bola urobená zle. Zistí, či je v rozpočte 400 €.
Mária Špaňhelová – pýtala sa na odmeny za účasť na zasadnutí OZ a komisie. Pozvala
prítomných poslancov i občanov do Uderinej na oslavu Dňa detí v nedeľu 2. júna 2019
o 14.00 h (príde aj kynológ so psami) a na Petropavlovskú hostinu 29. júna 2019 od 14.00 do
18.00 h. O 22.00 h bude aj koncert Petra Cmoríka. Preto prosila obec doplniť do KD
v Uderinej stoličky a stoly z lovinobanského KD. Obci darovala nábytok, preto by chcela byť
prítomná pri inventarizácii.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – odmeny za účasť na zasadnutiach OZ a za zasadnutia
komisií budú vyplatené po polroku.
Starosta – uskladnené stoly a stoličky z lovinobanského KD budú do KD v Uderinej počas
Petropavlovskej slávnosti zapoţičané.




Katarína Čipčalová – pýtala sa, či obec bude organizovať slávnosť váľania mája.
Starosta – váľanie mája urobí MŠ.




Vladimír Gábor – pripomenul osvetlenie na nadjazde.
Starosta – keď bude k dispozícii vysokozdviţná plošina, lampa sa osadí.

K bodu 14/
 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.40 h ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Lovinobani dňa 7.06.2019

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

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

Overovatelia: Ľubica Mániková

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

Mária Špaňhelová

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

Ing. Marian Lenhard, starosta obce

........…..…………

Zápisnica č. 4/2019 z OZ konaného dňa 29. mája 2019

5/5

