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Investičná výstavba v obci Lovinobaňa  
 
 Obec Lovinobaňa na základe potrieb a priorít, ktoré vznikli v období minulého volebného obdobia 
spracovala technické projekty a podala žiadosti o dotácie nasledovne: 
1. Dofinancovanie územného plánu obce Lovinobaňa a Uderiná, 
2. Rekonštrukcia strechy a zateplenie základnej školy v Lovinobani, 
3. Rekonštrukcia kanalizácie Lovinobaňa Štvrť 1. mája – rómske byty, 
4. Rekonštrukcia starej základnej školy na sociálne byty a malá čistička odpadových vôd, 
5. Vodovod Uderiná, 
6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov (Hviezdoslavova, Komenského, Timravy), 
7. Výstavba cesty s dažďovou kanalizáciou – Uderiná 
 
Po voľbách – začiatkom roku 2007 – je stav týkajúci sa rozvojových aktivít a ich financovania nasledovný: 
1. Územný plán obce je už spracovaný a schválený, vrátane dodatku č. 1, ktorý sa týka majetku Alfréda 

Belovicsa v Lovinke. Na územný plán bola schválená nenávratná dotácia 195.000 Sk, ktorú obec na základe 
viacstupňových žiadostí získala. Na financovaní územného plánu sa obec podieľala čiastkou 10.000 Sk. 

 
2. Predmetom proejktu rekonštrukcie základnej školy je: 

 Pavilón A (stará škola): zatepliť obvodový plášť a strop, rekonštruovať kanalizáciu a sanitárne zariadenia, 
finančný náklad je 11.358.839 Sk; 

 Pavilón C (školské dielne): rekonštruovať azbestocementovú krytinu strechy a zatepliť obvodový plášť, 
finančný náklad je 879.554 Sk; 

 Pavilón B (nová škola): zatepliť obvodový plášť a strop, vybudovať vonkajšie odvodnenie, finančný náklad je 
2.433.011 Sk. Z uvedenej čiastky bolo v roku 2006 prestavané 1.310.000 Sk na prestavbu plochej strechy na 
sedlovú. Ministerstvom školstva bola poskytnutá na túto rekonštrukciu čiastka 1.000.000 Sk a 310.000 Sk 
ostala obec dlžná firme NOVOPS Lučenec; 

 Vonkajšie vstupné schodište: Rekonštrukcia rozmrznutých betónových schodov, finančný náklad 296.740 Sk. 
 

V roku 2007 zatiaľ nebolo rozhodnuté o poskytnutí ďalšej dotácie na ZŠ z fondov Ministerstva školstva. 
V roku 2007 obec zaplatila záväzok z roku 2006 vo výške 100.000 Sk za úpravu technického projektu pre 
rekonštrukciu ZŠ, ktorú vypracovala projekčná firma LASEG Lučenec. 

 
3. Rekonštrukcia kanalizácie Lovinobaňa Štvrť 1. mája – rómske byty. Premetom projektu je rekonštrukcia starej 

zanesenej, upchatej kanalizácie na  sídlisku o rozpočtovanom náklade 11.175.000 Sk, vrátane rekonštrukcie 
ciest a chodníkov. Pre rok 2007 obci bola poskytnutá finančná dotácia z Environmentálneho fondu 
Ministerstva životného prostredia vo výške 1.819.000 Sk. Obec spolufinancuje akciu čiastkou 90.950 Sk. 
Uvedené prostriedky sú prestavané a na sídlisku bola odstránená najväčšia porucha na kanalizácii. Pre rok 
2008 bude potrebné žiadať ďalšie peniaze potrebné na ukončenie predmetnej rekonštrukcie kanalizácie. 

 
4. Rekonštrukcia starej ZŠ na sociálne byty s malou čističkou odpadových vôd. Na uvedenej rekonštrukcii sa 

vykonávajú práce od roku 2006, kedy ministerstvo výstavby a Environmentálny fond MŽP SR poskytli na rok 
2007dotáciu spolu 3.886.900 Sk, pri spolufinancovaní obcou 765.580 Sk.  Stavba by mala byť do konca roku 
2007 skolaudovaná, no dodávateľská firma BIS, s.r.o. z Banskej Bystrice práce na stavbe pozastavila z titulu 
existenčných problémov a prebiehajúcej exekúcie. 

 
5. Vodovod Uderiná. Na uvedenej stavbe je potrebné ukončiť vodojem v hodnote 1.133.000 Sk a napojiť na 

prítokové potrubie. Na uvedenú akciu na rok 2007 nebola poskytnutá dotácia v zmysle žiadosti 
z Environmentálneho fondu. 

 
6. V roku 2006 bola rekonštruovaná ulica Hviezdoslavova s tým, že obec Lovinobaňa financovala práce 

z vlastných zdrojov. Čiastka 100.000 Sk bola doplatená v roku 2007, na ostatné ulice v celkovom rozpočtovom 
náklade spolu 6.135.975 Sk už peniaze obci nezostali. 

 
7. Na cestu s dažďovou kanalizáciou v Uderinej bol spracovaný v roku 2006 technický projekt, prebehla verejná 

súťaž. Pre stavbu o rozpočtovanom náklade 5.790.922 Sk bude potrebné žiadať dotáciu z fondov. 
 
V roku 2007 vznikli aj ďalšie požiadavky na realizáciu rozvoja v obci: 
 Po zhodnotení hospodárenia v dome služieb, ktorý vykázal za minulý rok stratu, rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo o zvýšení nájmu tak aby pokryl náklady prevádzky a rozhodlo sa o prenajatí priestorov pre predajňu 
potravín COOP Jednota Krupina. Pre jej ideálne fungovanie je potrebné vykonať v dome služieb stavebné úpravy 
a plynofikáciu ústredného vykurovania, zároveň bude vykonaná aj plynofikácia priestorov kina.  
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 V tomto roku začiatkom prázdnin prebehlo u nás vodoprávne konanie ohľadne vypúšťania odpadových 
vôd z čističky odpadových vôd (ČOV). Z vypúšťacieho povolenia vyplýva potreba rekonštrukcie ČOV, vybudovanie 
kanalizácie v celej obci Lovinobaňa – Uderiná do roku 2015, tak aby vypúšťané odpadové vody spĺňali predpísané 
limity znečistenia. Vzhľadom na to, že uvedená investícia si vyžaduje rádovo desiatky miliónov korún je to 
uskutočniteľné len prostredníctvom štátnych dotácií, o ktoré môžeme požiadať len po preukázaní vlastníckych 
vzťahov k ČOV a k pozemkom ČOV a prístupovej ceste. No predmetné pozemky nie sú doteraz vykúpené a 
v katastri nehnuteľností nie sú odvkladované ani budovy a objekty ČOV. 
 

Ing. Marián Lenhard, starosta obce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z činnosti obecného zastupiteľstva  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 26. júna a 22. augusta 2007 mimo iného schválilo: 
1. Pracovný poriadok zamestnancov obce.  
2. Cintorínsky poriadok 
3. Zásady pre tvorbu  sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre 

zamestnancov obce Lovinobaňa s priloženým rozpočtom na rok 2007. 
4. Plán práce obecného kontrolóra na 2. polrok roku 2007. 
5. Vyhotovenie geometrického plánu pre čistiareň odpadových vôd v čiastke 41.300,- Sk. 
6. Finančný príspevok vo výške 35.000,- Sk podľa predloženého rozpočtu pre TJ Magnezit na jesennú časť 

sezóny 2007/2008.  
7. Predaj pozemkov pre Miroslava Fábika – 21 m

2
, Dušana Šmidta – 23 m

2
 a 34 m

2
, podľa geometrického plánu. 

Jedná sa o pozemky na ktorých majú postavené garáže, za cenu 70,– Sk/ 1 m
2
 . 

8. Finančný príspevok pre občanov na Továrenskej ulici na vybudovanie vodovodnej prípojky – kúpu hadice 
z PVC vo výške do 6.500,- Sk. 

9. Zmluvu s COOP JEDNOTA Krupina, spotrebné družstvo na prenájom a stavebné úpravy v Dome služieb pre 
zriadenie predajne potravín. 

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
 

Zasadnutie komisie pre rozvoj obce 
 
Zloženie komisie pre rozvoj obce: 
Predseda: PhDr. Pavel Mičianik, M.A. 
Členovia: Ing. Ján Palečka, Ing. Peter Fulajtár, Marek Maďar, Mgr. Ján Mihalko 
 
 Vytvorenie tejto komisie bolo navrhnuté poslancami obecného zastupiteľstva obce Lovinobaňa na prvom 
zasadnutí v januári 2007 s ohľadom na skutočnosť, že v porovnaní s takmer všetkými okolitými obcami obec 
Lovinobaňa po všetkých stránkach stagnuje. Spoločenský a kultúrny život prakticky neexistuje, čistota obce a 
komunikácie sú v zlom technickom stave. Služby občanom sú nedostatočné a nekoncepčne riešené (v jednej 
budove sú pomiešané obchody, zdravotnícke zariadenia a pohostinstvo). Úlohou Komisie pre rozvoj obce 
Lovinobaňa a Uderiná je preto pomáhať v odstraňovaní týchto a iných nedostatkov. Komisia má v spolupráci s 
občanmi hľadať a navrhovať konkrétne riešenia problémov, nie ich len pomenúvať.  
 Predseda komisie informoval o vzniku divadelného krúžku, ktorý vedie Mgr. Mária Mičianiková. Krúžok sa 
stretáva podľa možnosti každý piatok o 15.00 h. v obecnom kultúrnom dome.  

Zástupca starostu obce Ing. Ján Palečka informoval o príprave trasy náučného chodníka v okolí obce 
Lovinobaňa. S myšlienkou banského náučného chodníka v Lovinobani prišiel Ing. Radinger spolu s Ing. 
Belanovou, ktorí získali grant na náučný chodník pre obec Divín. Starosta obce Ing. Marian Lenhard, Ing. 
Radinger, zástupca starostu Ing. Palečka a predseda komisie fyzicky prešli predpokladanú trasu. Predbežne bolo 
dohodnuté, že trasa bude mať dve časti: prírodovednú a banskú. Žiadosť o poskytnutie grantu spolu s projektom 
Lovino-banského náučného chodníka bola vypracovaná Ing. Jánom Palečkom, rozhodnutie o schválení, resp. 
neschválení projektu sa očakáva koncom septembra. Na trase z centra obce, cez Kuncovo, popri včelínoch do 
Lovinky sa plánuje umiestniť 6 informačných tabulí a lavičiek. 

POZVÁNKA – Divadelné dielne 
Od 8.júna 2007 začali fungovať v našej obci Divadelné dielne. Stretnutia všetkých, ktorí sa radi podelia o svoj 
väčší, či menší talent sa konajú každý piatok o 15.00 v kinosále. Budeme radi, ak medzi nás prídete 
a prekonáte svoj strach alebo hanblivosť. Privítame aj dospelých – mladších či starších. Chceme 
v každodennom, uponáhľanom živote nájsť chvíľu času aj pre to dobré a duševné čo sa v nás skrýva a preniesť 
to na divadelné dosky, aby sa  v Lovinobani netúlali unudené deti  a mládež, ale mladí, ktorí vedia nielen 
prijímať ale aj dávať. Rozdávajte úsmev a radosť spolu s nami!  

Mgr. Mária Mičianiková 
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 Predseda komisie oboznámil členov s myšlienkou zriadiť obecným úradom pre občanov obce Lovinobaňa 
a Uderiná realitnú službu. Obec by pomáhala sprostredkovať občanom predaj alebo kúpu nehnuteľností v obci za 
nie veľký symbolický poplatok. Občanom by odpadli starosti s vypisovaním inzerátov a obec by tak získala 
možnosť sprehľadniť a ovplyvniť v pozitívnom zmysle obchodovanie s nehnuteľnosťami v obci a prisťahovalectvo 
do obce. Členovia komisie podporili túto myšlienku a poverili predsedu komisie zistiť zákonné možnosti takejto 
služby. 

Ing. Peter Fulajtár navrhol zriadiť v obci bioplynovú kotolňu. Na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre 
pracoval na takomto projekte, ktorý bol aj neskôr úspešne realizovaný. Projekt podľa neho nevyžaduje veľké 
finančné vstupy a je možné ho využiť na výrobu tepelnej alebo elektrickej energie. Členovia komisie sa zhodli, že 
pre obec Lovinobaňa by to bol prínos. Ing. Fulajtár sa podujal pripraviť konkrétne podklady na realizáciu takéhoto 
projektu v Lovinobani. Podľa jeho názoru by na takýto projekt bolo možné získať aj grant z Ministerstva životného 
prostredia. 
 

PhDr. Pavel Mičianik, M.A., predseda komisie pre rozvoj obce 

 
Správna vec sa podarila  
 
 Týmto by som chcel poukázať na to, že ak sa chce a je ochota niečo dosiahnuť, tak sa aj veci hýbu 
správnym smerom. Po polročných rokovaniach a jednaniach starostu obce a členov stavebnej komisie sa podarilo 
dotiahnuť obchodný reťazec COOP JEDNOTA do obce Lovinobaňa. Je podpísaná zmluva a COOP JEDNOTA 
začala aj práce na vytvorení predajne. Stálo to určité úsilie, ale výsledok bude isto stáť za to. Vyliečili sme dom 
služieb, nakoľko sa z vysokej straty dostane do slušného zisku. COOP JEDNOTA zaplatí na nájme trojnásobok 
toho, čo by sme dostali za im prenajatú plochu podľa doterajšieho schváleného nájmu. Okrem toho si zaplatia 
spotrebované energie. COOP JEDNOTA zaplatí časť prác spojených s vytvorením predajne, časť prác jej bude 
obec refundovať odpusteným nájomného po dobu 2 rokov. Tým dôjde ku skultúrneniu a rekonštrukcii skoro celého 
prízemia domu služieb. Taktiež dôjde k rozšíreniu služieb pre obyvateľov, nakoľko tu bude otvorený supermarket 
so širokým sortimentom tovaru. V neposlednej rade dôjde k vytvoreniu viac ako desiatich pracovných miest pre 
obyvateľov obce. Taktiež produkovaný zisk bude možné investovať do zveľaďovania obce. Sme spokojní, že sa 
nám to podarilo pre Vás obyvateľov dotiahnuť do zdarného konca.   

 Nepoľavujeme však zo svojho úsilia a ako som 
spomenul, že sme vyliečili dom služieb, tak máme recept 
aj na šport v obci. Do športu ako stavebná komisia 
zasahujeme z dôvodu, že máme plán ako vybudovať 
nové športoviská pri zachovaní súčasného športu 
a rozvoja športových aktivít. Máme plán na vybudovanie 
ihriska s umelou trávou a osvetlením, kde by sa dal hrať 
futbal, volejbal, nohejbal, basketbal a hádzaná (viď 
obrázok) , posilovne ( kvalitnej so stacionárnymi bicyklami 
a prípadne soláriom, aby bola zaujímavá aj pre nežné 
pohlavie) a vytvorenia motoršportu.  
 Sú to veľké plány, ale ako som už napísal, keď sa 
chce a ide sa za vecou, tak sa aj veci hýbu a podaria. 
Z ďalších aktivít máme v pláne pokračovať v opravách 
domu služieb, kde doteraz bolo opravené schodište 
a došlo aj k výmene telefónnej búdky za novú. Do zimy by 
sme chceli vybudovať malé detské ihrisko v centre obce. 

Mali sme plán aj na vybudovanie nových lavičiek, bol zabezpečený aj materiál, ale táto aktivita bola odložená pre 
nedostatok finančných prostriedkov, ktoré verím že hospodárnejším hospodárením do budúcna získame. Ako 
náhrada za výstavbu lavičiek  bolo zrealizované vyčistenie „Pliešovského járku“.  Samozrejme jednou z hlavných 
priorít je získanie objektu na dom dôchodcov a následné začatie prác na jeho sprevádzkovaní.  
 Možno nevyjde všetko ako plánujeme, ale chceme aby ste o týchto plánoch vedeli a mohli sa k nim 
vyjadriť, zaujať určité stanovisko a prípadne predniesť námietky. Týmto Vás aj vyzývame v prípade návrhov 
a pripomienok, tieto odovzdať na obecnom úrade, prípadne ich predniesť členom stavebnej komisie, alebo na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Všetky tieto naše plány smerujú k rozvoju obce, k budovaniu obce a tým 
vytvoreniu kultúrnejšieho, hodnotnejšieho, spoločenskejšieho a spokojnejšieho života v obci Vás, občanov obce. 
 

Mgr. Ľubomír Kováčik, predseda stavebnej komisie 
 
 
 
 

 

LOVINOBAŇA-UDERINÁ  

 O b e c n é  n o v i n y  
 Ročn í k  I    September  2007     Č í s l o  2    Cena  0  Sk   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Životné prostredie 

Vážení občania, po viac ako polroku pozorovania problémov a nedostatkov ohľadom životného prostredia 
a nakladania s odpadmi v obci považujem za potrebné upozorniť na nasledovné: 

 Obyvatelia Lovinobane a Uderinej sú povinní separovať a odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu, 

 Obec zabezpečuje vykonanie zberu separovaných zložiek odpadu (plasty, sklo, 
papier) vždy vo štvrtok v poslednom nepárnom týždni mesiaca, t.j. 27.septembra, 
25.októbra, 22.novembra, 20.decembra, 

 Objem plastových fliaš je potrebné minimalizovať (odkrútiť uzáver fľaše, zašliapnuť 
fľašu a zakrútiť uzáver) a potom vhodiť do vreca, 

 Zákon a VZN obce zakazuje spaľovanie umelých hmôt, z ktorých uniká do ovzdušia a 
ostáva v prízemnej atmosfére štipľavý rakovinotvorný dym. Taktiež je zakázané 
spaľovať aj záhradný biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, buriny a pod.), ktoré 
je potrebné spracovávať individuálne kompostovaním, 

 Zároveň chcem upozorniť na vyvážanie odpadu a vznik čiernych skládok odpadu na 
okrajoch obce, v lesoch ale aj priamo v dedine. 

 

Ing. Marián Lenhard, starosta obce 
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Obec Lovinobaňa Vás pozýva na  
 

Lovinobanský jarmok  
 

ktorý sa uskutoční dňa 22. septembra 
 

Zároveň Vás pozývame na tanečnú zábavu so začiatkom o 19.00 hod, ktorá bude 
v kinosále. Hrá skupina YAMA. 

OZNAM 
Zber nebezpečného odpadu 

 

3. októbra 1300 - 1700 
4. októbra   900 - 1200 

 

Obec vykoná v dňoch 3. – 4. októbra 
zber nebezpečného odpadu (napr. 
oleje, elektro - spotrebiče, batérie, 
pneumatiky, chladničky, práčky, 
ortuťové žiarivky, a podobne).  
Odpad je potrebné doviezť do kotolne 
na Štvrti 1. mája v neporušenom 
stave, kde ho prevezmú pracovníci 
obce. Zvoz objemných a ťažkých 
kusov, ktorých preprava je  pre 
jednotlivcov problematická, zabezpečí 
obec po oznámení na obecný úrad. 

OKTÓBER – Mesiac úcty k starším 
 

Valentín Beniak – Spokojnosť staroby 
 

Keď pokoj svoj si našla v starobe,  
máš poklad, čo ti dáva sladký spánok,  
a máš i vonné maste v nádobe 
zašlých starostí, letných radovánok. 

 

Už radšej pomlčíš o chorobe 
a o trýzni, čo ovláda ti spánok – 
Keď spokojnosť si našla v starobe, 
Máš poklad, čo ti dáva sladký spánok. 

 

Tvrdá si už v človečej podobe, 
A keď ti už vlasy sčechrí voľný vánok, 
Zabudneš na každú kvapku svojho potu. 

 

Keď spokojnosť si našla v starobe, 
Máš poklad, čo ti dáva sladký spánok. 
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