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Príhovor starostu obce  
 

Vážení spoluobčania! 
 

Začiatkom nového kalendárneho roka 2008 mi dovoľte, aby som Vás v mene svojom i samosprávy našej obce srdečne 
pozdravil. 

Prihováram sa Vám v čase, keď už máme za sebou prvý mesiac tohto roka a my sa zamýšľame, hodnotíme svoju 
prácu a svoju činnosť tak, aby tento nastupujúci rok bol o niečo lepší ako ten starý. 

Je tomu už viac ako  jeden rok,  ako sa uskutočnilo prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva  po komunálnych voľbách 
v roku 2006, keď boli konštituované nové orgány samosprávy našej obce. Pre niektorých členov to bola činnosť známa 
z minulých volebných období, pre niektorých to bolo niečo nové. Po oboznámení sa s rozpočtom obce pre rok 2007, 
s problémami a činnosťou v obci s rozvojovými akciami a po vykonaní potrebných úsporných a organizačných opatrení tak, aby 
sme sa vyhli nútenej správe z dôvodu nesplácania si svojich záväzkov, môžeme teraz konštatovať, že úlohy pre rok 2007 sme 
splnili, za čo touto cestou vyjadrujem všetkým zainteresovaným svoje poďakovanie. 

V roku 2008 nás v obci čakajú nové a náročné úlohy na zabezpečenie jej ďalšieho rozvoja. Musíme zabezpečiť chod 
základných činností obce, verejnoprospešné, zdravotnícke a sociálne služby obyvateľstvu. Podobne musíme zabezpečiť 
bezproblémové fungovanie v predškolských a školských zariadeniach v obci. V oblasti kultúry a spoločenského života musíme 
zrealizovať osvedčené a zavedené aktivity, a vytvoriť podmienky pre vznik nových. Úlohou obce bude vytvárať podmienky, pre 
podnikateľské aktivity, pre vznik nových, respektíve pre rozširovanie už existujúcich. Týmto spôsobom budeme spolupracovať 
pri vzniku nových pracovných príležitostí a tak napomáhať našim nezamestnaným spoluobčanom uplatniť sa na trhu práce. 
Obec aj naďalej plánuje aktívne spolupracovať s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a tak zainteresovávať nezamestnaných 
občanov na rozvoji obce formou takzvaných aktivačných prác. Touto osvedčenou metódou plánujeme v rámci možností 
a podmienok zaradiť do pracovného pomeru 60 až 70 spoluobčanov. Pohľad Vás občanov na túto činnosť a jej výsledky je 
rôzny, no uvedomte si akí občania, s akými schopnosťami a za akým účelom sa zúčastňujú týchto prác.  

Významnú úlohu v živote obce bude mať aj naďalej investičná činnosť. Táto bude postupne zameraná na skvalitnenie 
života našich  občanov a vytváranie lepších životných podmienok. Úloh a potrieb pre našu obec je veľmi veľa. Sú obsiahnuté 
v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lovinobaňa a Uderiná, ktorý bol spracovaný na základe dotazníkového 
prieskumu, v ktorom ste sa vy sami občania k životu a podmienkam uvedených obcí vyjadrili veľmi kriticky. Plánujeme ukončiť 
rozpracované investičné akcie z minulého volebného obdobia a roku 2007 ako je: 

- Rekonštrukcia kanalizácie na Štvrti 1. mája  
- Vodovod Uderiná 
- Rekonštrukcia starej školy na sociálne byty s malou ČOV 

Táto problematická a väčšinou obyvateľov obce kritizovaná stavba, ktorú ako veľmi „potrebnú“ pre obec schválilo 
obecné zastupiteľstvo z minulého volebného obdobia, je v súčasnosti pred dokončením, no musím poznamenať, že dodávateľ 
stavebných prác obci spôsobuje nemalé problémy tým, že nedodržal už tretí termín na ukončenie stavby aj keď sú k dispozícii 
potrebné finančné prostriedky. Predmetná rekonštrukcia je financovaná obcou Lovinobaňa a Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja v pomere 20℅ : 80℅.V prípade, že nebude započaté kolaudačné konanie do konca mesiaca február, 
obec musí vrátiť doteraz vyčerpanú dotáciu a zaplatiť pokutu vo výške 100℅ doteraz čerpanej dotácie. Ďalej obci hrozí nútená 
správa a vyradenie z možnosti čerpať po dobu 10 rokov akékoľvek dotácie. A ak už budú sociálne byty ukončené, musí ich 
obec prenajímať v zmysle výnosu a  zmluvy s ministerstvom po dobu najmenej 30 rokov.  

  
V rámci dotácií, ktoré bude možné čerpať z fondov schválených EÚ a v národnom strategickom a referenčnom rámci 

v programovom období  pre rok 2007 až 2013 máme prioritu, vo vybudovaní splaškovej kanalizácie a v rekonštrukcii ČOV 

tak, ako nám to ukladá nové rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia z novembra r. 2007 o vypúšťaní odpadových 
vôd do Krivánskeho potoka , kde je stanovený termín  na koniec roka 2015. Na túto investičnú akciu obec nie je pripravená, no 
s touto úlohou sa musíme vysporiadať aj z dôvodu,  že  prevádzka  ČOV  spôsobuje  obci  ročne  stratu vyše 1.000 000,- Sk . 
K úspešnému zvládnutiu tejto investičnej akcie musíme majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod ČOV a jej prístupovej 
cesty, kde očakávame konštruktívny prístup občanov – vlastníkov pozemkov. Ďalej musíme zabezpečiť technickú projektovú 
dokumentáciu k stavebnému povoleniu, a až potom budeme môcť požiadať formou projektovej žiadosti o dotáciu.  

Taktiež bude potrebné spracovať projektovú žiadosť o dotáciu aj na rekonštrukciu ZŠ, na ktorú už je technická PD 

vypracovaná aj s vydaným stavebným povolením. 
Okrem už spomenutých investičných akcií musíme zrealizovať opravy rozhlasu, verejného osvetlenia, chodníkov 

a prístreškov autobusových zastávok ako aj rôznych ďalších objektov v majetku obce.  Všetko  však bude záležať od dostatku 
finančných prostriedkov a od ich efektívneho využitia. V roku 2008 nás čakajú aj nové úlohy spojené s prípravou na prechod na 
spoločnú euro menu, ako aj s novým spôsobom vedenia účtovníctva obce. 
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No nech už plánujeme a uvažujeme akokoľvek a občania môžu našu prácu akokoľvek hodnotiť, jedno si musíme 

priznať, že nie všetkým sa dá vždy vyhovieť a nie všetci budú so všetkým spokojní. Príjem obce je len jeden a naši poslanci 
musia veľmi uvážlivo rozdeľovať tak, aby sa ušlo všetkým a ešte ostalo aj na rozvoj obce. 

Usiloval som sa začiatkom nového roka načrieť do problémov, ktoré nás čakajú a z plnenia ktorých budeme skladať 
účty. K tomu všetci budeme potrebovať silu, aby sme tieto predsavzatia k spokojnosti splnili. Verím, že sa nám to spoločne 
podarí. 

 
Na  začiatku roka 2008 chcem všetkým občanom našich obcí zaželať mnoho spokojnosti, do ďalších dní pevné 

zdravie, mnoho lásky v rodinách i medzi ľuďmi, veľa úspechov v práci, ako aj v osobnom živote. 
Nech je pre nás všetkých  rok 2008 radostný a pokojný. 
 

Ing. Marian Lenhard, starosta obce 

 
Správa o čerpaní kapitálových výdavkov v  roku 2007 
 
Kapitálové výdavky realizované v roku 2007, ktoré boli zahrnuté v prvej úprave rozpočtu: 

 Úprava projektovej dokumentácie – rekonštrukcia ZŠ (očistenie o zrealizovanú rekonštrukciu strechy novej budovy ZŠ)  
                 90.000,- Sk 

 Splátka úveru          600.000,- Sk 

 Doplatok za rekonštrukciu ulice Hviezdoslavovej      100.000,- Sk 

 Spolufinancovanie vo výške 20% nákladov rekonštrukcie budovy na sociálne byty   714.000,- Sk 
 
Kapitálové a bežné výdavky realizované v roku 2007, s ktorými sa v prvej úprave rozpočtu nepočítalo: 

 Vypracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (dokument nutný ako súčasť žiadosti o 
dotácie z Eurofondov, napr. na výstavbu kanalizácie)            56.000,- Sk 

 Spolufinancovanie vo výške 5% nákladov rekonštrukcie kanalizácie Štvrť 1. mája         90.900,- Sk 

 Vyhotovenie geometrického plánu čističky odpadových vôd (potreba majetkovo vysporiadať pozemky pod ČOV, aby obec 
vôbec mohla žiadať financie na jej rekonštrukciu)            40.000,- Sk 

 Zakúpenie novej rozhlasovej ústredne              38.000,- Sk 

 Plynofikácia a zakúpenie kotlov do domu služieb a budovy kina     145.000,- Sk 

 Kúpa nových radiátorov do budovy kina           22.000,- Sk 

 Malá čistička odpadových vôd k sociálnym bytom          55.000,- Sk 

 Stavebný dozor – rekonštrukcia budovy na sociálne byty          cca 100.000,- Sk 

 Spolufinancovanie vo výške 5% nákladov výstavby vodojemu v Uderinej          62.000,- Sk  

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 

Činnosť finančnej komisie v  roku 2007 
 
Predseda: Anna Odzganová 
Členovia:  Ing. Ján Palečka, Zlatica Kubišová, Ing. Irena Maťašová, Ružena Salajová, Valéria Uhrinová, Mária Peťková 
 
 Činnosť a pôsobenie vo finančnej komisii je pomerne nevďačná úloha. Medzi jej hlavné úlohy patrí hľadanie možností 
získania finančných prostriedkov, neraz aj nepopulárnou formou. Jednoduchšie a populárnejšie je už za usporené finančné 
prostriedky niečo vybudovať, no najskôr je potrebné tieto finančné prostriedky nájsť – a to je úloha pre finančnú komisiu. 

Finančná komisia sa v roku 2007 stretla celkovo 4-krát, pod vedením pani Anny Odzganovej, resp.  Ing. Jána Palečku. 
Na svojich stretnutiach sa venovala priebežnému plneniu rozpočtu obce a hľadaniu rezerv. Ako prvá sa venovala stratovému 
hospodáreniu v dome služieb a kinosále. Prevádzka domu služieb a kinosály vyprodukovala v roku 2006 stratu pre obec vo 
výške 160.000,- Sk. Došlo k úprave nájomného v dome služieb a platieb za použitie kinosály pri predajných akciách. V oblasti 
opatrovateľskej služby sme sa snažili nájsť spôsob aby opatrovateľská služba bola poskytovaná osobami na to spôsobilými 
(školenými opatrovateľkami) a aby sa osoby poberajúce služby opatrovateliek vo väčšej miere spolupodieľali na celkových 
nákladoch. V oblasti pohľadávok za stočné a vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) sme za vymáhanie týchto nedoplatkov 
súdnou cestou. Peniaze, ktoré sú neplatiči dlžní chýbajú obci na financovanie čističky odpadových vôd (ČOV) a na platby za 
vývoz TKO. Platby za stočné a vývoz TKO zaplatené občanmi nepokrývajú reálne náklady na prevádzku ČOV a vývoz TKO. 
Obec musí tieto činnosti dofinancovať z vlastných zdrojov, tieto potom chýbajú na rozvojové aktivity.  

Na svojom zasadnutí rozhodla v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady o znížení dani zo stavieb na bývanie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 
v ich osobnom vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a o znížení dani z nevyužívaných  stavieb na pôdohospodársku 
produkciu.  

Chcem sa poďakovať členom komisie za aktívnu účasť na jej zasadnutiach. O tom, že činnosť finančnej komisie v roku 
2007, aj keď sa možno niekoho dotkla negatívne, priniesla dlhodobé pozitívne výsledky pre všetkých občanov v podobe 
zrealizovaných zámerov svedčí aj správa o čerpaní kapitálových výdavkov a najmä neplánovaných (nerozpočtovaných) 
výdavkoch v roku 2007.  

V novom roku prajem všetkým občanom obcí Lovinobaňa a Uderiná veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. 
 

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
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Čo bolo v  roku 2007 a výhľad do roku 2008 v  skratke za stavebnú komisiu  
 
 Nechcem rozoberať obšírne činnosť stavebnej komisie, ale cítim povinnosť voči občanom aspoň v krátkosti zhodnotiť 
rok 2007 a načrtnúť aktivity na rok 2008. V roku 2007 mala stavebná komisia 14 zasadaní, na ktorých sme zaujali stanovisko 
a prešetrili všetky podnety občanov, ktoré nám boli zadané obecným úradom a obecným zastupiteľstvom.  
 Z iniciatívy stavebnej komisie sa opravili kúpelne a WC v materskej škôlke, ktoré boli už v havárijnom stave 
a v predchádzajúcich rokoch na škôlku boli uvoľňované prostriedky len na jej chod a  najnutnejšie opravy. Pripravili sme 
sprehľadnenie financovania materskej škôlky a našli sa hneď peniaze aj na investičné akcie.  

COOP Jednota začala svoju činnosť v obci a chcem ubezpečiť ľudí, že peniaze ktoré prídu do obce na nájomnom 
budú účelne použité, na investičné akcie. Každý rok to bude k dispozícii okolo 150.000.- Sk čo je rozdiel toho ako je schválený 
nájom za priestory, ktoré využívajú. Budeme sa snažiť zapojiť do toho čo najviac nápadov od Vás. Na dome služieb sa opravili 
na podnet stavebnej komisie schody a zabezpečili sme výmenu telefónnej búdky. Otvorením predajne bolo zrekonštruované 
skoro celé spodné podlažie domu služieb. Členovia stavebnej komisie odstránili zničený nápis na dome služieb. Vypracovali 
sme kalkuláciu ostatných opráv na dome služieb.  

Veľkou mierou sme sa podieľali na vypracovaní plánu hospodárskeho rozvoja obce.  
 Taktiež ešte by som sa chcel venovať štadiónu.  My sme  iba nečakali, aby sme sa o stave štadióna dozvedeli len 
z Novohradských novín, kde na to upozorňuje občan z Kokavy nad Rimavicou viď č. 50-51/2007  str. 39. Na jednania sme boli 
poverení obecným zastupiteľstvom dňa 22.8.2007 č. 5/2007, kde uvedené poverenie bolo jednohlasne odsúhlasené všetkými 
poslancami. O tom, že tu išlo iba o hľadanie východiska zo súčastnej nelichotivej situácie svedčí aj to, že som na poslednom 
obecnom zastupiteľstve navrhol, aby komisia pre rozvoj obce, ktorá iniciovala petíciu,  priniesla koncepciu rozvoja športu 
využitia štadióna, a hlavne jeho opráv, ktoré nutne potrebuje,  prevádzky podľa požiadaviek zákonov a príslušných vyhlášok, 
ktoré teraz nespĺňa ani zďaleka. Sme iba radi, že aj niekto druhý  prejavil  záujem na riešení problémov. Ešte raz podotýkam, že 
všetky aktivity okolo štadióna sa mali diať pri zachovaní minimálne existujúceho športu a jeho rozvoja. Taktiež som inicioval 
zriadenie redakčnej rady k obecným novinám, aby sa prípadné nezrovnalosti najskôr vysvetlili. Tieto dva návrhy boli prijaté ako 
úlohy  v uznesení obecného zastupiteľstva. 
 Zároveň, čo nás však s týmto odstúpením od aktivít okolo štadióna mrzí je, že nemôžeme vybudovať ihrisko s umelou 
trávou a osvetlením, ani posilňovňu, nakoľko rozpočet obce na to nemá vytvorené prostriedky. Pričom viem minimálne o 40 
ľuďoch so záujmom o pravidelné využívanie posilňovne a nehovorím o tom, aký záujem by bol o ihrisko s umelou trávou. 
Pokúsime sa však znovu hľadať možnosti na ich vybudovanie. Začneme teraz detským ihriskom aby sa rozvíjali športovo aspoň 
naši najmenší spoluobčania a aby si mamičky mali kde v dedine oddýchnuť a stretnúť sa.   Okrem toho sa budeme snažiť 
rozbehnúť výmenu lavičiek v obci a výstavbu nových, výstavbu nových autobusových zástavok, kde by sme do týchto prác 
chceli zapojiť aktivačných pracovníkov, aby obec nemala na tieto práce neúmerne vysoké náklady.  Taktiež všetky dlhodobejšie 
ciele o ktorých som informoval v predchádzajúcich číslach zostávajú naďalej a budeme sa snažiť ich pretaviť do realizácie.  

 
Mgr. Ľubomír Kováčik, predseda stavebnej komisie 

Silvestrovská zábava  
 

Záver roku 2007 sa v Lovinobani niesol v duchu silvestrovskej zábavy. 
Nový rok privítalo približne 120 Lovinobančanov pri ohňostroji a tanci, 
do ktorého im hrala a spievala skupina YAMA. Naše poďakovanie patrí 
najmä poslancovi a predsedovi kultúrnej komisie Jánovi Uhrinovi za 
zorganizovanie tohto podujatia, kultúrnemu referentovi obce Jurajovi 
Danielovi za prípravu kinosály a vianočnú výzdobu obce, pani Alene 
Sedlačekovej za chutnú večeru a pani Ružene Debnárikovej za vedenie 
bufetu. Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia na podobných akciách. 

Otvorenie predajne JEDNOTA 

Dňa 27. novembra bola v našej obci na prízemí 
domu služieb otvorená prevádzka predajne 
JEDNOTA. Nová predajňa rozšíri ponuku 
nákupných možností nie len občanov 
Lovinobane a Uderinej, ale aj širšieho okolia. 
 
Ordinačné hodiny u všeobecného lekára 

Z dôvodu nevyhovujúceho autobusového 
spojenia občanov Uderinej do ambulancie 
všeobecného lekára v Lovinobani bolo 
dohodnuté s MUDr. Miladou Oravcovou, že 
v utorky bude začínať ordinovať od 8.00 aby 
pacienti z Uderinej stihli autobus s odchodom o 
8.54.  

 
Ponuka teplých obedov 

Obec Lovinobaňa prostredníctvom školskej 
jedálne pri základnej škole a školskej jedálne pri 
materskej škole ponúka možnosť zakúpenia si 
teplého obeda v týchto zariadeniach za jednotnú 
cenu 52,- Sk. Bližšie informácie podá riaditeľka 
školských jedální pani Renata Mihalková. 
 
Harmonogram odvozu separovaného zberu 
odpadu v roku 2008 

31. január 31. júl 
 28. február 28. august 
 27. marec 25. september 
 24. apríl  23. október 
 22. máj  20. november 
 19. jún  18. december 
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Činnosť obecného zastupiteľstva  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 4. októbra a 11. decembra 2007 mimo iného schválilo: 
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lovinobaňa – Uderiná 
2. Zmluva o dielo plynofikácia domu služieb a kina 
3. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) – požiarny poriadok obce 
4. VZN, ktorým sa upravujú podmienky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat 
5. VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6. VZN upravujúce používanie pyrotechniky 
7. Úpravu rozpočtu obce na rok 2007 
8. Rozpočet obce Lovinobaňa - Uderiná na rok 2008 

 

Matrika 

 
V roku 2007 sme sa  naposledy rozlúči l i :  

 

Peniaková Mária  nar.  1922    Mališová Helena 1931  Kúdeľová Zuzana 1922 
Rutkay Pavel  1947  Filčík Pavel  1935  Marčoková Božena  1928 
Bobáľ Pavel  1923  Peťková Mária   1914  Kováčik Štefan  1916 
Činčurová Barbora 1922  Jaraba Ján  1952  Mešová Mária  1919 
Caban Juraj  1917  Galád Svetozár  1956  Laco Ondrej  1922 
Oláh Gejza  1967  Čaja Ján  1929  Barcajová Mária 1936 
Bulík Jozef  1928  Gál Pavel  1914  Fertáľová Mária   1925 
Masný Ondrej   1951  Morháč Pavel   1939 
Rutkayová Viera  1964  Budáčová Verona 1937 
 

                   Česť ich pamiatke! 

 
Vítame najmladších občanov:  

 

Hulák Marcel     Berky Ján    Lauko Ján 
Lapin Jerguš    Mochťáková Bianca   Bartoš Andrej 
Berkyová Michaela    Nedelka Erik    Václavíková Veronika 
Laurenčík Viktor   Molnár Jakub    Berkyová Irena  
Huláková Karin    Fulajtárová Zuzana   Strapková Elena 
Bičan Peter    Melicherčíková Sofia 
 

Veľa zdravia a radostný vstup do života! 
 

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 

Výsledok petičnej akcie  
 

V utorok 27. novembra 2007 bola na obecný úrad odovzdaná Petícia občanov obce Lovinobaňa za zachovanie 
futbalového štadiónu v správe obce a proti jeho odpredaju súkromným osobám. Podpisy iniciatívne zbieralo viacero občanov. 
Celkom sa im zhruba za jeden mesiac podarilo zozbierať až 332 podpisov! Podpisy sa pritom nezbierali v obci Uderiná a petícia 

sa tiež nedostala k viacerým občanom Lovinobane, ktorí prejavili záujem podporiť ju svojím podpisom. Za to sa týmto občanom 
ospravedlňujem. Táto petícia ale mala byť akýmsi časovo ohraničeným prieskumom verejnej mienky, aby vedenie obce 
i poslanci jasne videli vôľu väčšiny občanov ohľadne predaja štadiónu. Vyjadrujem vďaku všetkým, ktorí podpisom petície 
vyjadrili svoj názor. Osobitnú vďaku vyjadrujem tým občanom, ktorí podpisy od spoluobčanov zbierali. Vyzývam všetkých 
občanov, ktorým záleží na tom, aby futbalový štadión zostal majetkom obce, aby neváhali a podelili sa so mnou so svojimi 
návrhmi a nápadmi na jeho obnovu a rekonštrukciu. Každá dobrá myšlienka je vítaná!  

Všetkým občanom prajem šťastný nový rok! 
 

PhDr. Pavel Mičianik, M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy na využitie areálu futbalového štadióna (návratka)* 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
* po vyplnení návratku vystrihnúť a odovzdať na Obecný úrad alebo PhDr. P. Mičianikovi, Ing. J. Palečkovi  
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