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Volení predstavitelia  
 

Ing. Marián Lenhard  - starosta  
 

Ing. Ján Palečka    - zástupca starostu 
pridelené ulice: Komenského, Hviezdoslavova, J. Kráľa, Štúrova 

Mgr. Ľubomír Kováčik  - člen Obecnej rady, predseda stavebnej komisie 
pridelené ulice: Mierová, Hôrna, Cintorínska, Farská, Partizánska, J. Slobodu 

Ing. Miroslav Mánik  - predseda komisie životného prostredia 
   pridelené ulice: Sadová, Štvrť 1. mája 

PhDr. Pavel Mičianik, M.A.  - člen Obecnej rady, predseda komisie pre rozvoj obce 
   pridelené ulice: Uderiná č.d. 1-50 

Anna Odzganová   - predseda finančnej komisie 
pridelené ulice: SNP, Poľná, Včelárska, Mlynská, Záhradkárska, Továrenská, 

Malinovského, Dolné Fafáky 

Miroslav Ondris   - predseda komisie športu 
   pridelené ulice: Fučíkova 

Ján Račko    - predseda komisie ochrany verejného poriadku 
   pridelené ulice: Uderiná č.d. 50 – 

Dušan Strapko   - predseda sociálnej komisie 
   pridelené ulice: Železničná, Podhájska 

Ján Uhrin    - člen Obecnej rady, predseda komisie kultúry 
   pridelené ulice: B. Němcovej, B.S.Timravy, Štefánikova, Školská  

 

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
má obecné zastupiteľstvo v obci Lovinobaňa – Uderiná deväť poslancov a obecná rada má troch členov. 
 

Vážení čitatelia,  
 do rúk sa vám dostáva prvé číslo občasníka, ktorý má zlepšiť informovanosť o dianí v obci Lovinobaňa a 
Uderiná. Touto cestou vás chceme poprosiť o aktívnu spoluprácu pri jeho tvorbe. Uvítame vaše prípadné otázky, 
námety ale aj články, ktorými by ste chceli prispieť do obecných novín. Pre ich zber je určená schránka vo 
vestibule obecného úradu.  
 

 
Divoké skládky, čím ďalej tým viac  
 

 Divoké skládky sa v okolí Lovinobane a Uderinej 
rozmohli ako huby po daždi. Na potulkách okolím sa s nimi 
stretáme pravidelne. Môžeme sa uspokojiť konštatovaním, že 
na Slovensku nie sme žiadnou výnimkou. Prečo by 
Lovinobaňa, Uderiná mala byť iná? Možno preto, že by nám 
malo záležať na tom v akom prostredí žijeme. Veď 
umiestnenie odpadu do kuka nádob by malo byť 
samozrejmosťou. Odstraňovanie divokých skládok si vyžaduje 
finančné zdroje a čas, ktoré mohli byť využité na iné 
zmysluplnejšie aktivity. Touto cestou apelujeme aj na rodičov 
aby usmerňovali svoje deti, že papieriky z cukríkov patria do 
odpadkového koša alebo do vrecka a nie na chodník. 
Argumenty o nedostatku odpadkových košov nie celkom 
obstoja, pretože väčšina ľudí čo rozhadzuje odpadky po zemi 
by ich do koša nehodili ani keby boli umiestnené na každých 

20 metrov. To v akom prostredí žijeme môže ovplyvniť každý jeden z nás. Milí spoluobčania, preto buďme 
ohľaduplní k životnému prostrediu. Veď dá sa povedať, že nás to nestojí nijaké peniaze ani námahu, len trochu 
dobrej vôle. 
 

      Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
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Z činnosti obecného zastupiteľstva  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.5.2007 mimo iného schválilo: 
1. Úpravu rozpočtu na rok 2007  
2. Čerpanie z naplánovanej čiastky 150.000.-SK na opravy MŠ v priebehu prázdnin na rekonštrukciu 

hygienických zariadení, náterov, malieb v kuchyni, na zakúpenie chladničky. 
3. Predložené vnútorné normy obce a VZN: 

 Zásady používania služobného motorového vozidla v podmienkach obce Lovinobaňa 

 Vnútroorganizačná smernica obce Lovinobaňa pre zákazku z nízkou hodnotou. 

 VZN o úhrade za opatrovateľskú službu. 

 VZN na určenie podmienok na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 
4. Audítorskú správu za rok 2006. 
5. Úsporu finančných prostriedkov z poskytovania opatrovateľskej služby kumulovať pre účely zriadenia 

zariadenia poskytujúceho celodennú starostlivosť 
6. Vytvorenie podmienok pre vstup Jednoty do obce Lovinobaňa do priestorov Domu služieb 
7. Preverenie zamestnancov OcÚ, či spĺňajú zákonov stanovené kvalifikačné predpoklady. V prípade nesplnenia 

kvalifikačných predpokladov – rozviazanie pracovného pomeru. Zrušenie osobných príplatkov priznaných 
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. §10 ods. 1 a 3 všetkým pracovníkom OcÚ od 1.6.2007. Nové budú 
prideľované starostom podľa pracovných výkonov. Doplnenie kvalifikácie pracovníkov OcÚ v  práci 
s počítačovými programami používanými pri práci (MS Word, MS Excel). 

8. Príspevok 10.000,- Sk pre volejbalový klub na uhradenie cestovného. 
 

Východisková situácia nového vedenia obce  
 
Tento článok nechceme aby ste vnímali ako akési vyhováranie sa na predchodcov, ale ako ozrejmenie 
východiskovej finančnej situácie novozvoleného starostu a obecného zastupiteľstva.  

 Hospodárenie roku 2006 skončilo záporným výsledkom vo výške 342 000,- Sk, na pokrytie ktorého bola 
rozpustená celá rozpočtová rezerva minulých rokov. 

  Začiatok roku 2007 si vyžiadal výdavky súvisiace s minulým rokom, resp. výdavky neplánované v celkovej 
výške približne 1 mil. Sk (doplatok za rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice, zmena projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie ZŠ, odstupné a nevyčerpaná dovolenka p. Fančiho, mzdy zamestnancov OcÚ za december, 
platba pre stavebný dozor rekonštrukcie strechy ZŠ, platby pre stavebný dozor rekonštrukcie budovy bývalej 
školy na sociálne byty, nedoplatky za energie z roku 2006). 

Obecné zastupiteľstvo prijalo prvé opatrenia, ktoré vytvoria podmienky pre zlepšenie hospodárenia obce a 
získanie prostriedkov na investičné akcie. 

 V súčinnosti s finančnou komisiou prehodnotenie výšky nájomného v Dome služieb a ostatných obecných 
objektoch. Prevádzka Domu služieb spôsobila v minulom roku stratu približne 130 000,- Sk. Bolo vyrubené 
nájomné pohostinstvu TJ, ktorá ho mala v minulosti odpustené, pretože bezodplatný prenájom nie je 
transparentnou formou financovania športu (obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre 
futbalistov vo výške 80 000,- Sk). Následne krčma ukončila prevádzku. V súčasnosti sa vedú rokovania o 
podmienkach príchodu maloobchodného reťazca JEDNOTA do priestorov v Dome služieb. 

 Priebežne sú montované úsporné žiarivky verejného osvetlenia. 

 Poskytovanie opatrovateľskej služby tým ľuďom, ktorí sú na ňu skutočne odkázaní, t.j. sú zdravotne 
postihnutí a nemá sa kto o nich postarať.  

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
 
 

Zo zasadnutí stavebnej komisie  
 
Zloženie stavebnej komisie: 
Predseda: Mgr. Ľubomír Kováčik 
Členovia: Ing. Miroslav Markotán, Ing. Igor Šoltés, Štefan Babiak, Vladimír Mánik, Milan Alberti, Dušan Karásek.  
  

Stavebná komisia začala svoju činnosť okamžite po zvolení obecným zastupiteľstvom. Od zvolenia mala 
stavebná komisia sedem oficiálnych stretnutí. Po oboznámení sa so situáciou v obci a rozpočtom obce sme sa 
začali venovať aktuálnym problémom v obci. Iniciovaním stavebnej komisie bola prehodnotená situácia domu 
služieb, kde bolo zistené, že tento je v strate minimálne 130.000.- Sk za rok 2006. Stavebná komisia si zobrala za 
úlohu riešiť uvedený stav. Bolo zistené, že v dome služieb je knižnica v zbytočne veľkých priestoroch. Stavebnou 
komisiou boli zistené priestory na presťahovanie knižnice a uvolnené priestory  boli ponúknuté na zriadenie 
internetovej kaviarne. Týmto sa vyrieši z časti strata domu služieb a internetová kaviareň bude aj službou pre  
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občanov a možnosťou kultúrneho vyžitia. Po ukončení činnosti pohostinstva v dome služieb stavebná komisia na 
svojom zasadnutí dňa 13.4.2007 za prítomnosti starostu obce sa uzniesla osloviť obchodný reťazec JEDNOTA 
s možnosťou zriadenia ich predajne v dome služieb v obci Lovinobaňa. Stavebná komisia aj oslovila zástupcov 
uvedeného obchodného reťazca a dňa 30.4.2007 sa uskutočnilo v obci Lovinobaňa stretnutie s podpredsedom 
predstavenstva a vedúcim obchodno-prevádzkového úseku COOP JEDNOTA Krupina, ktorý vyjadril záujem 
o priestory v dome služieb. Dňa 25.5.2007 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov stavebnej komisie  a starostu obce 
s Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom COOP JEDNOTA Krupina, ktorý prisľúbil vytvorenie 
predajne v dome služieb. Časový termín je viazaný na ukončenie ich prebiehajúcej  investičnej akcie, kde majú 
viazaných svojich technikov. Po zrealizovaní uvedených akcií by sa dom služieb stal ziskový a zisk by sa dal 
použiť na jeho rekonštrukciu, pripadne na iné investičné akcie na skrášlenie obce. Tak isto by sa vytvorili oveľa 
kvalitnejšie služby pre občanov a v neposlednej rade by boli vytvorené nové pracovné miesta. Vstup COOP 
JEDNOTA Krupina, do obce Lovinobaňa stavebná komisia navrhla aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, čo 
bolo jednohlasne odhlasované poslancami. 
 Stavebná komisia vykonala aj posúdenie a predbežnú kalkuláciu prác na dome služieb, nakoľko tento 
potrebuje  naliehavo rekonštrukciu.  Uvedená kalkulácia bola predložená na obecný úrad na hľadanie finančných 
zdrojov. Stavebná komisia od začiatku existencie prešetrila osem podnetov občanov a obecného úradu, ku ktorým 
zaujala stanovisko a odporučila riešenie. Stavebná komisia ďalej v súvislosti s prehodnocovaním opatrovateľskej 
služby vykonávanej obcou a jej neefektívnosti pri poskytovaní služieb občanom, po odsúhlasení reformy tejto 
služby na obecnom zastupiteľstve, navrhla kumulovanie ušetrených finančných prostriedkov na realizáciu domova 
dôchodcov v obci Lovinobaňa. V súčasnej dobe prebieha výber vhodného objektu pre zriadenie tohto domova 
dôchodcov. Uvedené kumulovanie finančných prostriedkov bolo stavebnou komisiou navrhnuté na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva a jednohlasne odsúhlasené poslancami. Stavebná komisia sa podieľala na vytvorení 
skupiny aktivačných pracovníkov s jedným koordinátorom, ktorý ale tiež bude vykonávať stavebné práce, 
s ktorými plánuje začať s nutnými opravami v obci. Táto skupina bola vytvorená od 1.6.2007. Stavebná komisia 
plánuje s uvedenou skupinou opraviť najmä výtlky na uliciach po zime, opraviť schodište do domu služieb, 
vybudovať lavičky v obci, vymeniť autobusové zástavky, vybudovať zábrany aby nedochádzalo k nánosom blata 
na ulice. Stavebná komisia bude aj jeden krát týždenne kontrolovať a stanovovať práce pre uvedenú skupinu po 
porade so starostom obce a s občanmi a na základe Vašich podnetov. V súčasnosti viaznu uvedené práce 
nakoľko jeden pracovník obecného úradu dal výpoveď a nie je tam ďalší kto by bol schopný zásobovať uvedenú 
skupinu potrebným materiálom. Starosta obce hľadá teraz náhradu a okamžite po jeho prijatí sa začne 
s uvedenými prácami. Stavebná komisia zabezpečila podanie žiadosti na odstránenie a skultúrnenie umiestnenia 
telefónneho prístroja pred domom služieb na SLOVAK TELECOM. To boli konkrétne kroky a činnosť stavebnej 
komisie od jej vzniku po súčasnosť.  

V komisii sme sa však rámcovo venovali aj aktivitám do budúcnosti: 
 Zo zasadnutia dňa 13.4.2007 za prítomnosti starostu obce vyplynuli úlohy k riešeniu kanalizácie obce, 

nakoľko čistička odpadových vôd je roky vysoko stratová a obec na ňu dopláca. Taktiež na čističku nie je 
napojená celá obec a kanalizácia obce nebola riešená doteraz komplexne, ale iba čiastkovo a nekomplexné 
riešenie bolo aj vybudovanie malej čističky odpadových vôd pre byty v bývalej starej škole. Za tieto náklady by 
bolo možné ju pripojiť aj na riadnu čističku a tým aj príslušné ulice. Kanalizácia celej obce a získanie finančných 
prostriedkov na ňu vyplynula ako prioritná úloha zo zasadnutia stavebnej komisie. V súvislosti s vybudovaním 
kompletnej kanalizácie by bolo možné opraviť aj ulice a chodníky v obci. Ďalšie úlohy sú získať vhodný objekt na 
domov dôchodcov a čo najskôr začať s prácami na jeho sprevádzkovaní. Čo najskôr začať s prácami na COOP 
JEDNOTA. Opraviť dom služieb. Opraviť  Školskú ulicu.  

Plány sú to odvážne a ťažko sa rozbiehajú. V meste Lučenec napríklad primátor vytvoril rezervu 
35.000.000.- Sk pre nových poslancov, ktoré mohli použiť na investičné akcie. U nás v obci sme museli rozpustiť 
účtovnú rezervu vo výške 340.000.- Sk pre ukončenie roku 2006. Z rozpočtu na rok 2007 boli vyplatené 
pohľadávky z roku 2006 v sume okolo 1.000.000.- Sk. Z uvedených dôvodov sa ťažko aj starostovi hľadajú 
peniaze na naše požiadavky a preto ich realizácia ja zdĺhavejšia ako by sme si predstavovali. Verím však, že 
hospodárnejšie vynakladanie finančných prostriedkov vytvorí prostriedky na  realizáciu uvedených zámerov.  

Na záver by som chcel podotknúť, že v stavebnej komisii sú zastúpení skúsení stavbári, ľudia s dostatkom 
právneho vedomia a vzdelania, podnikatelia s bohatými skúsenosťami a všetci sa budeme snažiť o skultúrnenie, 
skrášlenie, spríjemnenie života v obci pre Vás jej občanov. V prípade Vašich návrhov na stavebnú komisiu ich 
oznámte na obecný úrad Lovinobaňa, prípadne priamo osobne predsedovi stavebnej komisie. O našich aktivitách 
a činnosti Vás budeme pravidelne informovať.  

 
Mgr. Ľubomír Kováčik, predseda stavebnej komisie 
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Vážení občania! 
Nastal čas, keď sa novozvolení predstavitelia obce dohodli na potrebe objektívne 

a pravdivo informovať o dianí v obciach Lovinobaňa a Uderiná, aj touto cestou obecných 
novín. Na základe tejto myšlienky vychádza prvé číslo týchto novín, úlohou ktorých bude 
informovať aj o práci na obecnom úrade, o práci obecného zastupiteľstva, obecnej rady, 
komisií a starostu obce. Nie všetci občania v dnešnom uponáhľanom svete stačia 
sledovať informácie z obecného úradu, ktoré sú uverejňované cestou vyvesovania vo 
vitrínach na verejných miestach a nie všetkým je dostupné získať informácie cestou 
obecného rozhlasu. Vzhľadom na tento fakt, budú aj tieto obecné noviny slúžiť pre 
doplnenie informácií o dianí v našich obciach. 

Vážení občania, začiatkom mesiaca jún bol spracovaný dotazníkový prieskum 
slúžiaci pre spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Pri jeho 

doručení, v sprievodnom liste spracovateľom, bolo konštatované, že s našimi obcami to vypadá dosť „bledo“. Áno, 
postupom času a na základe spoznávania skutočného stavu a potrieb obce Lovinobaňa a Uderiná musím 
konštatovať, že do budúceho obdobia čaká zástupcov obce mnoho práce. Ľudia v dotazníkoch poukázali na 
všeobecnú zaostalosť obce vzhľadom na susedné dediny, na potrebu funkčnej  čističky odpadových vôd a 
splaškovej kanalizácie v celej obci, na zlý stav chodníkov a komunikácií, na absenciu domu smútku, penziónu, 
kultúrneho vyžitia, lesoparku pre oddych a posedenie, na zanedbané a nevyužité centrum obce, na divoké skládky 
a zhoršujúci sa stav životného prostredia, na neprispôsobivú rómsku populáciu, na zlé pracovné príležitosti, na zlú 
obchodnú sieť a služby. Problémov v obci Lovinobaňa a Uderiná je veľa, ich riešenie bude problematické 
a zdĺhavé, presahujúce aj viacero volebných období,  preto by som chcel poprosiť spoluobčanov o spoluprácu 
a trpezlivosť pri ich riešení. 

Verím, že za pomoci aj vás spoluobčanov sa nám podarí vybudovať v obciach to, čo dnes kritizujeme a to 
čo nestihli naši predchodcovia.           

Ing. Marián Lenhard, starosta obce 

 

Zmeny v poskytovaní opatrovateľskej služby  

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.5.2007 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) číslo 
5/2007 O úhrade za opatrovateľskú službu. Nariadenie nadobúda účinnosť od 1.7.2007 a mení doterajší systém 
fungovania opatrovateľskej služby na území obcí Lovinobaňa a Uderiná. Účelom zmeny je aby poskytovanie 
opatrovateľskej služby bolo adresné (určené tým občanom, ktorí ju skutočne potrebujú) a profesionálne 
(opatrovateľky musia absolvovať opatrovateľský kurz). Na nasledujúcich riadkoch prinášame najpodstatnejšie 
body VZN: 

 opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej 
osoby a má trvalý pobyt na území obce Lovinobaňa, Uderiná; 

 úkony zabezpečované v rámci opatrovateľskej služby: bežné úkony osobnej hygieny; donáška a pomoc pri 
podávaní jedla; príprava a varenie jedla; donášky paliva, kúrenie; práce spojené s udržiavaním domácnosti; 
pranie a žehlenie bielizne; sprievod k lekárovi; 

 výška úhrady za opatrovateľskú službu je 35,-Sk za 1 hodinu; 
 občan nie je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa 

spoločne posudzujú je nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima. 
 
 
 
 
 

V prípade, že z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu potrebujete pomoc inej 
osoby informujte sa na Obecnom úrade u pani Melicherčíkovej.  
Termín podania prihlášok  je do 30. júna a potom priebežne. 
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