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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 8/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. decembra 2019 o 17.00 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Informácia o investíciách – Materská škola, dobudovanie systému triedeného zberu odpadu 

6. Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2020 a viacročného 

rozpočtu na roky 2021 – 2022 

8. Návrh rozpočtu obce na r. 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Lovinobaňa 

10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Lovinobaňa 

11. Informatívna hodnotiaca správa o priebeţnom plnení priorít Komunitného plánu sociálnych 

sluţieb obce Lovinobaňa na roky 2018 – 2022 za rok 2018 

12. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

13. Rôzne 

14. Záver 

 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce–Ing. Marian Lenhard 

Poslanci–Ján Baláţ, Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková,PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., Mária 

Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová, Bc. Andrea Valachová, Margaréta Ţigová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: 

Poslanci–Ján Roţňai 

 

 

K bodu 1/ 

 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.00 h a privítanie prítomných. 

Predloţil pôvodný návrh programu zasadnutia, ktorý OZ schválilo hlasmi všetkých 

prítomných poslancov. Následne poţiadal schváliť doplnený program zasadnutia. Doplnil sa 

bod č. 13 – Odmena hlavnej kontrolórke obce. 

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 69/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 2/  

 Starosta obce– návrh za overovateľov –Ján Baláţ, Ing. Miroslava Tkáčová 

 návrh za členov návrhovej komisie –Bc. Jozef Košičiar, Bc. Andrea Valachová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 70/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  3/  

 Starosta obce –vyzval poslancov, aby mu pripomenuli úlohy. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – pýtal sa na opravu chodníkov na nadjazde. 

 Starosta – v návale povinností na to pozabudol.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 71/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 21. 

novembra 2019.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 72/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta obce –informoval členov OZ o postupe stavebných prác na novej budove MŠ. 

Z vonkajšej strany je budova zateplená a omietnutá, strecha je hotová a podkrovie zateplené. 

Pokračuje sa vnútornými omietkami. Budova je napojená na vodu, elektrinu a plyn. Hotové je 

aj kúrenie, treba len namontovať plynomer. Práce vo vnútri budovy tak budú plynule 

pokračovať aj v zime. Začalo sa tieţ s odvodnením okolia budovy, tieto práce sa dokončia na 

jar. Postup i kvalita vykonaných prác je na veľmi dobrej úrovni. Stavebné práce by sa mali 

ukončiť v máji 2020. Obec tak nedodrţí termín kolaudácie (apríl 2020). Podáme ţiadosť 

o preĺţenie termínu ukončenia stavby z objektívnych dôvodov. Stavba sa bude kolaudovať 

zhruba 2 mesiace. Štátna dotácia, aţ na 8000 €, je uţ vyčerpaná, na obec prišla faktúra na 

304 000 €. Obec na MV zaslala ďalšiu ţiadosť o o preplatenie prác, ktoré sa firme uhradili 

z úveru. Ţiadosti o platbu po 15. novembri 2019 sa realizujú v nasledujúcom roku z dôvodu 

uzavretia štátnej pokladne. Kvôli chybám v projekte sa uskutočnili aj práce naviac, ktoré sa 

vyfakturujú po uzatvorení dodatku k zmluve o dielo. 

 Práce pokračujú aj na rekonštrukcii starej kotolne. Podlaha je zabetónovaná a izolovaná. Je 

urobená oceľová konštrukcia na obvodové plechy a plechy sú na mieste. Z oplášťovaním 

budovy sa začalo, do konca nového roku namontujú aj vráta. Betonárske práce v okolí budovy 

sa kvôli mrazom zatiaľ nerobia. Obec firme preplatila dve faktúry a riadiaci orgán ich preplatil 

obci. Ďalšie práce do konca decembra budú zaplatené v nasledujúcom roku. V rámci projektu 

boli uţ dodané aj kontajnery. Polopodzemné plastové sú na sídlisku a kovové v priestore 

bývalého štátneho majetku. Technika v rámci projektu bude dodaná vo februári 2020. 

 Bc. Andrea Valachová– Nebudú firmy obec penalizovať za zdrţanie platieb? 
 Starosta – nie, sú si vedomé, ţe kvôli uzatvorenie štátnej pokladne musia počkať. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 73/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 6/ 

Starosta – informoval o Dodatku č.3 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. Náklady na odvoz a skládkovanie odpadu stúpajú. Firma Brantner 

zvýšila polatok za skládkovanie odpadu o 3 € za tonu. Mepos zvýšil cenu za odvoz 

a vytriedenie odpadu o 5 € (na 13 € za tonu) z dôvodu navýšenia poplatku ministerstvom ŢP 

v závislosti od úrovne triedenia a z dôvodu zvýšenia nákladov o infláciu a minimálnych miezd 

o 10 %. Obec podľa zákona nemôţe byť na odvoze, uskladnení a likvidácii odpadu ani 

stratová ani zisková. Ročne vyprodukuje priemerne 382 ton odpadu. Po započítaní nových 

cien bude obec musieť zvýšiť cenu za odvoz odpadu pre 1 osobu na rok na 23 – 25 €. Ide 

zvýšenie  maximálne o 9 €, pričom poplatky za uskladnenie, triedenie a odvoz odpadu budú aj 

v nasledujúcich rokoch stúpať. Obec však výšku tohto poplatku nedvíhala celé dve 

predchádzajúce volebné obdobia. V tom navyše nie sú zarátané náklady na likvidáciu 

biologicky rozloţiteľného odpadu (BRO). Ďalším problémom bude odpad z kuchýň pre 

domácnosti. Budeme musieť ľudí učiť a tlačiť k tomu, aby čo najviac odpad separovali. 

Vytlačíme kalendár s termínmi odvozu odpadov aj s príslušným komentárom a inštrukciami. 

Budú sa kontrolovať 110 l nádoby na zmesový komunálny odpad, aby sa do nich 

neumiestňovala burina, skaly a sklo. Kto bude mať v tejto nádobe odpad, ktorý tam nepatrí, 

tomu nebude nádoba vyvezená. Problémom sú aj vrecia, ktoré smetiari rátajú ako ďalšie 

kukanádoby. Občania, ktorí majú viac smetí si budú musieť kúpiť viac kukanádob. Obec 

naproti tomu bude od budúceho roku občanom vyváţať BRO bezplatne. 

 

 Ján Baláţ– Nebolo by pre obec finančne výhodnejšie prejsť od firmy Mepos k firme Brantner? 

 Starosta – obce Divín i Mýtna majú zmluvy s Brantnerom a platia rovnako ako Lovinobaňa.  

 Ing. Alexandra Vranová – obci Divín po prepočítaní vyšlo, ţe kaţdý občan by mal ročne platiť 

za odvoz smetí 30 €. Poslanci však chcú schváliť len sumu 20 €. Obec ale nesmie doplácať za 

odvoz smetí. Pýtala sa, kto prepočítava percento triedenia odpadu v obci. 

 Starosta – na obecnom úrade prepočítava rozsah triedenia odpadu p. J. Vývleková. 

 Bc. Andrea Valachová – poznamenala, ţe niektoré obce zbierajú svojpomocne aj triedený 

odpad, aby sa ľuďom nekopil v domácnostiach. Pýtala sa, či je moţné poplatky za odpad 

platiť aj splátkami. 

 Starosta –očakáva od Meposu harmonogram zberu odpadu na budúci rok, podľa toho sa 

zariadi. Poplatky za odpad je moţné platiť v dvoch splátkach.  

 Ján Baláţ – navrhol oţiviť myšlienku kompostérov, ktorou sa OZ v minulosti zaoberalo. 

 Starosta – jeden kompostér stojí 50 €, obec má 500 domácností. Ľudia môţu biologický odpad 

kompostovať doma i bez kompostérov a následne ho pouţiť ako hnojivo. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – Ak sa budú kontrolovať kukanádoby, bude aj nejaký postih za ich 

plnenie nesprávnym odpadom? 

 Starosta – taká kukanádoba nebude vyvezená. Kontroly sa budú robiť námatkovo. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – pri kontrole by sa mali chybne naplnené kukanádoby 

odfotografovať, aby obec mala náleţitý dôkaz. Takéto kontroly by mohli vykonávať aj 

poslanci OZ alebo dobrovoľná „ekohliadka“. V prípade opakovania priestupku by mala 

nasledovať aj pokuta. Obec musí nevyhnutne znižovať váhu zmesového komunálneho 

odpadu (ZKO) a zároveň zvyšovať mieru triedenia odpadu. To je jediná cesta ako 

predísť neúmernému nárastu cien za vývoz odpadu. 
 

 Starosta – poplatok za odvoz odpadu pre 1 osobu na rok musíme zvýšiť, aby obec neporušila 

zákon. Môţeme ju zvýšiť na 25 € alebo 23 €. 

 

 Poslanci sa nezhodli na jednej sume. 

 

 Starosta – dal hlasovať o Dodatku č. 3 k VZN č. 7/2012 s výškou poplatku 23 € za odvoz 

odpadu pre 1 osobu na rok. Hlasovanie dopadlo nerozhodne: Ján Baláţ, Bc. Jozef Košičiar, 

Ľubica Mániková, Bc. Andrea Valachová hlasovali Za a PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., 

Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová, Margaréta Ţigová hlasovali Proti. 
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 Starosta – dal hlasovať o Dodatku č. 3 k VZN č. 7/2012 s výškou poplatku 25 € za odvoz 

odpadu pre 1 osobu na rok. Hlasovanie dopadlo nerozhodne: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., 

M.A., Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová, Margaréta Ţigová hlasovali Za a Ján 

Baláţ, Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková, Bc. Andrea Valachová hlasovali Proti. 

 

 Po ďalšej diskusii o výhodnosti a nevýhodnosti obidvoch moţností starosta pristúpil 

k tretiemu hlasovaniu. Znovu dal hlasovať o Dodatku č.3  k VZN č. 7/2012 s výškou poplatku 

23 € za odvoz odpadu pre 1 osobu na rok. Ján Baláţ, Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková, 

Ing. Miroslava Tkáčová, Bc. Andrea Valachová hlasovali Za a PhDr. Pavel Mičianik, PhD., 

M.A., Mária Špaňhelová a Margaréta Ţigová hlasovali Proti. 

 

 OZ schvaľuje 
Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s 

výškou poplatku 23 € za odvoz odpadu pre 1 osobu na rok. 

Uzn. č. 74/2019   Za: 5  Proti: 3  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Ing. Alexandra Vranová – Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 

2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 dostali poslanci prostredníctvom 

elektronickej pošty. Návrh rozpočtu vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný 

a zároveň napĺňa aj ostatné zákonom stanovené podmienky v súlade s § 10 ods. 7 zákona 

č.583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zaradené do 

príjmových finančných operácií prevody z rezervného fondu obce v plnej čiastke 441 900 €.  

Záver stanoviska hlavnej kontrolórky: „Konštatujem, že návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 

2022 spĺňa ustanovenia § 9 a § 10 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších noviel bol návrh viacročného rozpočtu obce zverejnený 

spôsobom v obci obvyklým – na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce 

Lovinobaňa a to od 18.11.2019 a obecné zastupiteľstvo ho môže schváliť na rok 2020 ako 

záväzný a na roky 2021 a 2022 ako nezáväzný.“ 

Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na osobitný účet v banke pre rezervný fond (RF). 

Ing. Alexandra Vranová – RF je moţné viesť aj analyticky v účtovníctve, robí sa to takto 

beţne aj v iných obciach. 

Starosta – podľa účtovníčok je zbytočné zakladať osobitný účet na RF a platiť bankám ďalšie 

poplatky. 

 

OZ berie na vedomie 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2020 a viacročného 

rozpočtu na roky 2021 – 2022 

 Uzn. č. 75/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – rozpočet je vyrovnaný, určite sa však v priebehu budúceho roku bude meniť. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce je kladné. 

 Ing. Alexandra Vranová – obec bude mať k dispozícii 29 000€, s ktorými bude môcť voľne 

disponovať (napríklad na opravu komunikácií). 

 

 OZ schvaľuje 
Rozpočet na rok 2020 ako vyrovnaný 
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Beţné príjmy vo výške 1 780 349,00 eur 

Beţné výdavky vo výške 1 780 349,00,-eur 

Bežný rozpočet vo výške 0,00,-eur 
Kapitálové príjmy vo výške 457 533,00,- eur 

Kapitálové výdavky vo výške 829 433,00,-eur 

Kapitálový rozpočet vo výške -371 900,00,-eur 

Rozpočet prebytok +/schodok -371 900,00,-eur 

Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO: 

Príjmové finančné operácie vo výške 441 900,00,-eur 

Výdavkové finančné operácie vo výške 70 000,00,-eur 

Prebytok finančných operácií vo výške 371 900,00,-eur 
a 

 Berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022 

Uzn. č. 76/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9/ 

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

v Lovinobani za školský rok 2018/2019 dostali poslanci k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty. Správa je tieţ na internetovej stránke obce. Poslanci ju musia schváliť. 

 

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

v Lovinobani za školský rok 2018/2019. 

 Uzn. č. 77/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10/ 

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

v Lovinobani za školský rok 2018/2019 dostali poslanci k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty. Správa bola schválená radou školy. Poslanci majú povinnosť schváliť aj 

túto správu. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. –správa je dostupná na internetovej stránke školy. 

 

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

v Lovinobani za školský rok 2018/2019. 

 Uzn. č. 78/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 11/ 

 Starosta –Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení priorít Komunitného plánu 

sociálnych služieb obce Lovinobaňa na roky 2018 – 2022 za rok 2018 vypracovala terénna 

sociálna pracovníčka Bc. Monika Tušimová. Členovia OR ju dostali k nahliadnutiu 

prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

 OZ schvaľuje 
Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení priorít Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Lovinobaňa na roky 2018 – 2022 za rok 2018. 

 Uzn. č. 79/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 12/ 

 Starosta –oboznámil poslancov s nutnosťou schváliť Rozpočtové opatrenie č. 3/2019. Poprosil 

hlavnú kontrolórku obce o podrobné vysvetlenie navrhnutého rozpočtového opatrenia. 

 Ing. Alexandra Vranová – návrh na rozpočtové opatrenie predpokladá presun 7 800 € 

z programu 7.1 Nešpecifikované výdavky Údržba budov a objektov do programov: 1.4 

Poplatky a odvody na poplatok za poskytnutie úveru z Prima banky (1 500 €), 1.2 Správa 

obecného úradu na splátky úrokov pre banku (2 300 €) a 2.3 Nakladanie s odpadovými 

vodami na kompenzáciu jalových prúdov elektrickej energie na ČOV (4 000 €); ďalej presun 6 

000 € v programe 1.2 Správa obecného úradu z poloţky Údržba budov na poloţku Údržba 

prevádzkových strojov (výmena regulačného systému vykurovania v ZŠ Lovinobaňa) a presun 

27 551 € z programu 2.1 Cestná doprava do programu 8.1 Finančné operácie na splácanie 

dlhodobých úverov. 

 

 OZ schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019. 

 Uzn. č. 80/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 13/ 

 Starosta –navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 500 €. Nikdy nedostala 

ţiadnu odmenu a v roku 2017 mala súkromné výdavky na právne sluţby presne v tejto výške 

v súvislosti so zisťovaním fungovania Doplnkového dôchodkového poistenia pre 

zamestnancov OcÚ. 

 Ing. Alexandra Vranová – ohradila sa voči návrhu, pretoţe obec jej takýmto spôsobom 

odmenu dať nemôţe. Je zamestnankyňou obce, ale odmeňovanie hlavného kontrolóra obce sa 

riadi iným zákonom ako v prípade ostatných zamestnancov obce. OZ jej môţe schváliť len 

odmenu do výšky 30 % jej hrubého mesačného platu (cca. 500 €). Navrhla nechať to na 

nasledujúci rok, aby sa uţ nemusel meniť rozpočet. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – navrhol rozdeliť odmenu na tri časti a schváliť ju 

postupne, aby výsledná suma bola 500 €. OZ by prvú časť odmeny na január 2020 mohlo 

hneď aj schváliť. 

 Ing. Alexandra Vranová – takýmto spôsobom je podľa zákona moţné schváliť odmenu 

hlavného kontrolóra obce. 

 

 OZ schvaľuje 
Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30 % jej hrubej mzdy na január 2020. 

 Uzn. č. 81/2019  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 14/ 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa na pozemok, ktorý chce obci darovať p. Fertáľová, a na 

pokutu, ktorú dostala obec kvôli ČOV 

 Starosta – P. Fertáľová chce darovať obci pozemok pod cestnou komunikáciou na začiatku 

Komenského ul. s rozlohou 430 m². Ide o pozemok pod asfaltom. Obec dostala sankciu vo 

výške 267 € za nedodrţanie „technickej podmienky distribúcie elektrickej energie – je to 

tarifná prirážka za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka“ na ČOV. Je to pre laika zloţitý 

problém, ktorý je uţ v štádiu riešenia. 

 

 Starosta – v Lovinobani si plánuje otvoriť ambulanciu MUDr. Peter Olšiak. Dostane priestory 

po MUDr. Kováčikovej. Navrhol, aby neplatil za prenájom ordinácie. Platil by len 

prevádzkové náklady. MUDr. Eštok bude mať aspoň konkurenciu. Navyše je v dôchodkovom 

veku a často neordinuje a počas tejto doby ho v Lovinobani nikto nezastupuje. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – obec by mohla odpustiť MUDr. Olšiakovi nájomné za 

polrok, aby mohol ordináciu rozbehnúť. Potom by uţ mal platiť nájom ako ostatní 
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nájomcovia, pretoţe aj oni by následne mohli ţiadať odpustenie nájomného (najmä MUDr. 

Karelová). 

 

 Mária Špaňhelová – pripomenula potrebu opravy strechy na budove OcÚ v Uderinej, na 

prehrdzavený kontajner pri cintoríne a cestu na miestny cintorín. Poprosila overiť, či sú 

vianočné ozdoby funkčné (minulý rok niektoré nesvietili). Informovala, ţe p. Šuleková 

z Mýtnej plánuje opäť otvoriť obchod v miestnej časti Uderiná. Starostu obce i poslancov 

pozvala na Mikuláša, ktorý sa uskutoční v KD miestnej časti Uderiná 8. decembra 2019 

o 14.00 h. 

 Starosta – prehrdzavené kontajnery budú postupne vymenené, poslankyňu Ľ. Mánikovú 

poprosil sprostredkovať kontakt na p. Mánika kvôli oprave strechy budovy OcÚ. Vianočné 

ozdoby sa pred zavesením preskúšajú. 

 

 Vladimír Gábor – opäť pripomenul osvetlenie na nadjazde. 

 Starosta – lampy obec má, no plošinu nie je jednoduché zohnať. 

 

 Ondrej Belica – býva v učiteľskej bytovke, ktorá je, rovnako ako jeho garáţ, na obecnom 

pozemku. Pozemok pred bytovkou bol kedysi vyvezený magnezitom. Materiál je prašný 

a hygienicky závadný. Poţiadal obec o opravu pozemku pred bytovkou, najlepšie poloţením 

dlaţby. Teraz je tam navyše kvôli výstavbe novej MŠ aj mnoţstvo blata. V obci ţile 51 rokov, 

poctivo platí dane a pozemok okolo bytovky kosí na vlastné náklady. Pýtal sa, komu patrí plot 

okolo budovy ZŠ, ktorý je v zlom stave. Kedysi natieral aj tento plot. 

 Starosta – pozemok pred učiteľskou budovou bude moţné opraviť po skončený výstavby 

novej MŠ. V rámci opráv miestnych komunikácií môţu poslanci schváliť aj opravu dvora 

učiteľskej bytovky. Plot je súčasťou areálu školy, patrí obci. 

 Ján Baláţ – dvor by sa mohol opraviť aj asfaltom. 

 

 Milan Mertus – odporučil zaviesť lístkový systém na vývoz kukanádob ZKO. Jemu by stačilo 

vyviezť kukanádobu raz za 2 mesiace. Navrhol umiestniť v Lovinobani i v miestnej časti 

Uderiná veľké kontajnery na sklo i plasty. 

 Starosta – zvaţoval aj zavedenie takého systému odvozu ZKO, no je veľké riziko, ţe ľudia 

v snahe minimalizovať mnoţstvo vyváţaného ZKO by ešte viac začali znečisťovať okolie 

obce. Preto bola táto myšlienka odmietnutá. Odvoz skla a plastov sa uskutočňuje kaţdý 

mesiac, navyše uţ veľakrát zdôrazňoval, ţe obec každému občanovi na požiadanie 

kedykoľvek odvezie akýkoľvek odpad. Treba len prísť alebo zavolať na OcÚ. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa, komu patrí chodník na moste na Krivánskym potokom aţ  

k nadjazdu a koľko monografií obce Lovinobaňa sa predalo. Navrhla verejne oznámiť, ţe 

kniha sa ešte predáva po 20 € 

 Starosta – nevie komu patrí predmetný chodník, no obci zrejme nie. Nevie tieţ, koľko kusov 

kníh sa predalo. Ľudia si ju však stále kupujú. Poslanci OZ si ju môţu vyzdvihnúť na 

obecnom úrade bezplatne. 

 

 Vladimír Gábor – upozornil na neporiadok a mnoţstvo odpadkov na bývalom pozemku J. 

Baláţika pri hlavnej ceste a na vykladanie smetí podnikateľmi z areálu bývalých Štátnych 

majetkov na malom parkovisku pri Podhájskej ul.  

 Starosta – obec má s podnikateľmi z areálu bývalých Štátnych majetkov dohodu na odvoz 

odpadu. Všetci platia obci. 
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K bodu 15/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 19.00 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lovinobani dňa 6. a 9.12.2019 

 

 

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

 

Overovatelia: Ján Baláţ   ............................. 

 

  Ing. Miroslava Tkáčová  ............................. 

 

 

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

     


