OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 6/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. augusta 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
Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 02/2019
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Zuzana Velecká, Ján Karman – ţiadosť o premiestnenie obecných kanalizačných rúr
Nikoleta Oláhová – ţiadosť o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
Wifi pre obec Lovinobaňa – zastavenie konania ohľadom schválenej ţiadosti o NFP
Emil Pikuľa – ţiadosť o umiestnenie plechovej garáţe na pozemku obce
Rôzne
Záver

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

K bodu 1/
 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 h a privítanie prítomných.
Predloţil návrh programu zasadnutia.


OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ
Uzn. č. 43/2019
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2/
 Starosta obce – návrh za overovateľov – Ľubica Mániková, Margaréta Ţigová
 návrh za členov návrhovej komisie – Ján Roţňai, Mária Špaňhelová


OZ schvaľuje
Uzn. č. 44/2019

Za: 6
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K bodu 3/
 Starosta obce – neboli stanovené ţiadne úlohy

K bodu 4/
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – obecná rada od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva nezasadala.

K bodu 5/
 Starosta obce – stavba novej budovy MŠ sa naplno rozbehla. Hrubá stavba je vymurovaná,
prípojky elektriny, vody a plynu sa dokončujú. V rámci vodovodnej prípojky sa musí
vybudovať podzemný hydrant, ktorý po dobudovaní prejde do vlastníctva vodohospodárskeho
podniku. Prípojka elektriny je dokumentačne vporiadku, stačí ju len napojiť na elektrickú sieť.
Na budove sa pracuje na druhom strope, následne sa urobí strecha. Výstuţ strechy sa oproti
projektu mierne upraví. V projekte sa uţ našlo viacero chýb, ktoré sa operatívne odstraňujú.
Vznikajú tak práce naviac, ktoré nie sú vyčíslené. Všetky tieto práce sa zahrnú do zmluvy
o dielo v rámci dodatku. Nejedná sa však o rozsiahle práce.
 Projekt na separáciu odpadov v obci sa tieţ rozbehol. Začala sa rekonštrukcia starej kotolne,
následne sa uskutoční nákup techniky. Zmluvy o dielo na rekonštrukciu kotolne i nákup
polopodzemných kontajnerov a techniky sú uţ podpísané.
 Margaréta Ţigová – Projekt terénnej sociálnej práce bude pokračovať?
 Starosta – áno, projekt bude pokračovať. Obidve sociálne terénne pracovníčky na prechodnú
dobu zamestnal na obecnom úrade, kým sa nezačne nový projekt.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 45/2019
Za: 7 (prišla Ing. Miroslava Tkáčová) Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
 Ing. Alexandra Vranová – predniesla Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva Lovinobaňa za II. polrok 2018. Všetky kontrolované uznesenia boli splnené.
Záver kontroly: „Kontrolou neboli zistené nedostatky v povinnej osobe a bola vypracovaná
správa o výsledku kontroly.“
 Ing. Alexandra Vranová – pýtala sa, či pán M. Mertus vyuţíva priestory Kultúrneho domu
v miestnej časti Uderiná.
 Mária Špaňhelová – p. Mertus vyuţíva priestory uderianskeho KD dvakrát do týţdňa (v stredu
a v nedeľu).


OZ berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti
Uzn. č. 46/2019

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta – informoval o návrhu rozpočtového opatrenia č. 02/2019. Rezervný fond vo výške
662 000,00 € sa vyuţije na kapitálové výdavky (výstavba Materskej školy v Lovinobani,
budovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa
a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci). Finančné prostriedky z programu 2.3
Nakladanie s odpadovými vodami v celkovej výške 598 620,00 € sa pouţijú na Budovanie
systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu. Rezervný fond je moţné pouţiť na
kapitálové výdavky. Ide o to, aby sa finančné prostriedky nezablokovali na beţnom rozpočte.
OZ schvaľuje
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Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 02/2019
Uzn. č. 47/2019
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
 Starosta – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lovinobaňa na II. polrok
2019 dostali poslanci priamo na zasadnutí OZ. Hlavná kontrolórka obce plánuje
skontrolovať pouţitie účelových dotácií poskytnutých obcou v roku 2019 ZŠ Lovinobaňa,
plnenie rozpočtu obce k 30. septembru 2019 a spracovať stanovisko k návrhu rozpočtu na
roky 2020 – 2022.


OZ schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lovinobaňa na II. polrok 2019
Uzn. č. 48/2019

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
 Starosta – informoval o ţiadosti Zuzany Veleckej a Jána Karmana o premiestnenie obecných
kanalizačných rúr, ktoré vedú cez ich pozemok. Poslanci dostali ţiadosť prostredníctvom
elektronickej pošty. Kanalizačné rúry svojpomocne preloţia na okraj pozemku. Obec
odfinancuje odbočku kanalizácie.


Ján Karman – ţiadal, aby obec zaplatila bager a premiestnenie rúr. Podľa jeho odhadu by to
malo stáť cca 1000 €.




Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa, či na danú kanalizáciu neexistuje projekt.
Starosta – projekt na kanalizáciu nebol urobený, kanalizácia sa budovala chaoticky.



OZ schvaľuje
Ţiadosť Z. Veleckej a J. Karmana o premiestnenie obecných kanalizačných rúr, ktoré vedú
cez ich pozemok v zmysle ich ţiadosti. Obec zaplatí zakúpenie plastových kanalizačných rúr
DN 400, výkopové práce strojom a ţiadatelia vykonajú na vlastné náklady preloţku
jestvujúcich betónových rúr na okraj ich pozemku vrátane zabudovania nových plastových.
Uzn. č. 49/2019
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0





K bodu 10/
 Starosta – poslanci dostali ţiadosť Nikolety Oláhovej o vyplatenie príspevku na
osamostatnenie sa mladého dospelého elektronickou poštou. N. Oláhovej bol pridelený
sociálny byt. Peniaze nedostane v hotovosti, ale zaplatí sa z nich nájomné sociálneho bytu na
celý rok dopredu. N. Oláhová má prácu v Záhradnom centre vo Vígľaši.




OZ schvaľuje:
Ţiadosť Nikolety Oláhovej o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
podľa § 69 odst. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. vo výške 30 % príspevku podľa §68 odst. 3
zákona, čo činí 280,83 € (30% z čiastky 936,10 €, ktoré jej rozhodnutím poskytol Centrum pre
deti a rodiny Lučenec), formou započítania nájmu v sociálnom byte, ktorý jej prenajíma obec
Lovinobaňa.
Uzn. č. 50/2019
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11/
 Starosta – poslanci dostali ţiadosť Emila Pikuľu o povolenie plechovej garáţe elektronickou
poštou. Ţiadostí na plechové garáţe bolo v minulosti viac. Budú sa však riešiť aţ po ukončení
rekonštrukcie starej kotolne.
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PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – OZ sa problematikou umiestnenia plechových garáţí
viackrát zaoberalo v roku 2017. Na zasadnutí z 3. mája 2017 schválilo umiestnenie
prenosných plechových garáţí (bez pevných základov) na priestranstve pred obecnou
kotolňou na Štvrti 1. mája (Uznesenie č. 39/2017). Na zasadnutí konanom 28. júna 2017 OZ
schválilo prenájom časti plochy na p.č. 1089/22 „C“ pred kotolňou a na p.č. 1089/1 „C“ pred
48 bytovkou pre umiestnenie prenosných plechových garáţí. Cena nájmu za kalendárny rok
na základe nájomnej zmluvy sa stanovila na 25 € za jedno miesto. (Uzn. č. 52/2017).




OZ berie na vedomie
Ţiadosť E. Pikuľu na umiestnenie plechovej garáţe na pozemku obce. Miesto bude určené po
ukončení rekonštrukcie kotolne.
Uzn. č. 51/2019
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K bodu 12/
 Starosta – informoval poslancov o odstúpení obce z projektu Wifi pre Teba (Uzn. č. 87/2018).
Projekt bol pre obec nevýhodný. Niektorí ľudia by bezplatný internet zneuţívali a obec by to
všetko platila. Ročne by to stálo 1000 €, projekt by bol neudrţateľný. Dohodli sme sa na
zrušení zmluvy.

K bodu 13/
 Starosta – informoval, ţe obec dostane finančné prostriedky na ďalšiu opatrovateľku.









Margaréta Ţigová – upozornila na poškodenie skla na súkromnom aute pri kosení
pracovníkmi VPP. Kto je zodpovedný za vzniknutú škodu? Navrhla kosenie vopred vyhlásiť
v obecnom rozhlase.
Starosta – aktivační pracovníci nie sú zamestnancami obce, obec preto za škody vzniknuté ich
pácou nezodpovedá. Sú zamestnancami Úradu práce.
Ing. Miroslava Tkáčová – prácu im však prideľuje obec, preto kosenie treba vyhlásiť
v miestnom rozhlase. Obec tak bude krytá pred sťaţnosťami.
Starosta – súhlasil s vyhlasovaním kosenia v obecnom rozhlase.
Mária Špaňhelová – pýtala sa na riešenie otvorenej kanalizácie v miestnej časti Uderiná a na
dotáciu 40 000 € od vlády SR pre obec Lovinobaňa.
Starosta – kanalizácia je zmiešaná, diery v kanalizácii obec prikryje. Peniaze ešte obec
nedostala, no s najväčšou pravdepodobnosťou ich dostane. Ak ich vláda schváli, pouţijú sa na
rekonštrukciu budovy OcÚ (vrátane vodovodu a kanalizácie).
Mária Špaňhelová – poďakovala M. Ţigovej za zapojenie miestnej časti Uderiná do projektu
Čarovná Uderiná.
Margaréta Ţigová – vysúťaţilo sa 600 €, ktoré sa pouţijú na zakúpenie hojdačiek a šmýkalky.
Občianske zdruţenie tieţ získalo z ďalšieho projektu 3000 € na športové vybavenie. Poprosila
starostu obce o pomoc pri zabezpečení verejného obstarávania. Informovala aj o výletoch
a športových akciách.




Bc. Jozef Košičiar – pýtal sa, či sa neplánuje rekonštrukcia el. vedenia v obci.
Starosta – plánuje sa v časti obce nahradiť drôty na stĺpoch podzemným káblom. Na Štvrti 1.
mája sa má postaviť nová trafostanica.



Jozef Čipčala – poţiadal starostu o nové kryty na šachtičky určené na zavlaţovanie štadióna.
Kryty sú malé a poškodené.




Katarína Čipčalová – pýtala sa, či obec zabezpečí v Lovinovbani sluţby detského lekára.
Starosta – obec vychádzala MUDr. Kováčikovej maximálne v ústrety a napriek tomu odišla.
Problém však čoskoro nastane aj so všeobecným lekárom, ktorý je v dôchodkovom veku, kde
priestory ambulancie sú v prenájme lučeneckej nemocnice.
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PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – upozornil, ţe v dôchodkovom veku je aj miestna zubárka.

K bodu 14/
 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.30 h ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Lovinobani dňa 2.09.2019

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

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

Overovatelia: Ľubica Mániková

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

Margaréta Ţigová

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

Ing. Marian Lenhard, starosta obce

........…..…………
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