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V I .  reprezenta čný p les Materske j  školy 
Lovinoba ňa 
Dňa 21.1.2012 sa konal už v poradí VI. reprezentačný ples MŠ 
v Lovinobani pod záštitou obecného úradu . Touto cestou sa 
chcem poďakovať celému kolektívu materskej škôlky pod 
vedením p. riaditeľky Bakanovej, že pripravili takúto peknú 
kultúrnu akciu, ktorej sa zúčastnili nielen občania obce 
Lovinobaňa, ale i občania priľahlých obcí. Chcem sa 
poďakovať tiež všetkým sponzorom, ktorí zabezpečili takú 
bohatú tombolu, starostovi obce Ing. Mariánovi Lenhardovi a 
celému obecnému zastupiteľstvu, ktorí sa  pričinili tiež v 
nemalej miere o to, aby mohla vzniknúť takáto pekná kultúrna 
akcia.  
                       Ján Uhrin, predseda komisie pre obec Uderiná 
 

St retnut ie  s  jub i lan tmi  
V októbri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, sa 
uskutočnilo posedenie s jubilantmi, ktorí sa roku 2011 dožili 
okrúhleho životného jubilea 60, 70, 80 a 90 rokov. 
Najstaršou občiankou obce je pani Margita Tušimová 
bývajúca na ulici SNP, ktorá sa dožila 90 rokov. Jubilantom 
sa prihovoril starosta obce Ing. Marian Lenhard. 
Blahoželanie bolo spojené so zápisom do pamätnej knihy 
obce a odovzdaním jubilejných pohárov. Ľudová hudba 
Hronsečania spestrila posedenie programom „Spievaj, že si 
spievaj“. Príjemnú atmosféru vytvoril svojim vtipom Mgr. 
Dušan Bohuš. Občerstvenie a rozhovory so známymi 
zavŕšili vydarené popoludnie. Srdečne všetkým 
blahoželáme a do ďalších rokov prajeme hlavne pevné 
zdravie.                                                      Ing. Ján Palečka 

Program rev i ta l izác ie k ra j iny a  in tegrovaného manaž mentu povodní  SR 2011 
Obec Lovinobaňa získala z Úradu vlády Slovenskej republiky finančné prostriedky vo výške 92 700 € na realizáciu 
protipovodňových opatrení a prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec čiastku 29 958 € na mzdové 
náklady 10 pracovníkov realizujúcich tieto práce. Na 
základe zmluvy s Úradom vlády SR bol v mesiacoch máj – 
október 2011 zrealizovaný projekt, ktorého cieľom bolo 
vytvorenie revitalizačných opatrení v okolí obce Lovinobaňa 
s preventívnou protipovodňovou funkciou. V prevažne 
lesnej krajine sa vybudovali drevené hrádze (217 ks), 
odrážky na cestách (96 ks), sypané hrádze (11 ks), 
zasakávacie jamy (10 ks) a zasakávacie pásy (2ks). Týmito 
opatreniami sa vytvoril vodozádržný systém s objemom 
31 327 m3. Zameranie a vyhotovenie projektovej 
dokumentácie vykonala mimovládna organizácia Ľudia 
a voda. Zhotoviteľom diela bola spoločnosť Obec Mýtna, 
s.r.o. v spolupráci s 10 pracovníkmi obce Lovinobaňa. 
Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na ochranu 
obce pred povodňami a prívalovými vodami.                    
Ing. Ján Palečka 
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Revi ta l izác ia cent rá lne j  zóny obce Lovinoba ňa 

Obec Lovinobaňa sa v roku 2009 v rámci Regionálneho operačného programu 4.1 Regenerácia sídiel uchádzala o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu stavby pod názvom „Revitalizácia centrálnej zóny obce 
Lovinobaňa„. Uvedený program zahŕňal možnosť pre oprávnených žiadateľov uskutočniť výstavbu miestnych komunikácií, 
chodníkov, verejného osvetlenia, verejnej zelene, verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry. Podmienkou 
poskytnutia nenávratného finančného príspevku bolo, aby predmetom projektovej žiadosti bolo minimálne päť hore 
spomenutých aktivít a aby pozemky, na ktorých sa uskutoční výstavba, boli majetkom obce. V snahe využiť tento operačný 
program, hľadali sme vhodné miesto na jeho realizáciu. Kompaktné miesto vyhovujúce podmienkam výzvy bolo sídlisko Štvrť 1. 
mája, v okolí ktorého bolo potrebné opraviť a zrekonštruovať nevyhovujúce chodníky a komunikácie. Po zverejnení výzvy MV a 
RR SR nám ostali 3 mesiace na vypracovanie projektovej žiadosti, ktorej muselo predchádzať geodetické zameranie 
a vypracovanie projektovej dokumentácie. Počas tohto časového stresu nebolo možné konzultovať s projektantom všetky 
potrebné detaily stavby. Z uvedeného dôvodu vznikol projekt, ktorému sa dajú vytknúť nedostatky. Ďalším obmedzujúcim 
kritériom bola aj výška dotácie na jedného obyvateľa obce, ktorá po vynásobení počtom obyvateľov dávala celkovú maximálnu 
možnú dotáciu. Tak sa stalo, že na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov pri 48 bytovke, pri 12 bytovke Štvrť 1. mája 41/10, na 
priestranstve, kde sa otáča autobus, na spevnené miesta na uloženie kuka nádob, ktoré boli predmetom projektovej 
dokumentácie, financie už nezostali.  

Obci bola schválená max. výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu vo výške 725 867 €. 
Víťazom verejnej súťaže sa stal Váhostav a.s. Žilina. Nenávratný finančný príspevok (NFP) predstavoval sumu 688 369 €. 
Spoluúčasť obce z vlastných zdrojov tvorí 37 498 € (rozdiel medzi celkovými investičnými výdavkami a NFP) a 28 829 € za 
naviac práce na opravu miestnej komunikácie pri 12 bytovke 41/10, pri 48 bytovke smerom ku kotolni a priestranstva pred ZŠ, 
kde sa otáča autobus. 

Termín ukončenia projektu je stanovený na 31. 05. 2012. V súčasnosti je projekt pred dokončením. V priebehu 
výstavby prichádzame na mnohé chyby a nedostatky projektu, ktoré je potrebné riešiť „za pochodu“, a ktoré vznikli už z vyššie 
spomenutých dôvodov, no meniť parametre stanovené v projekte a v rozpočte schválenom Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, už nie je možné. Napriek tomu verím, že táto stavba prispeje k skvalitneniu života občanov našej 
obce.  

Ing. Marian Lenhard, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č i nnos ť  obecného zas tup i te ľstva  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 16. novembra a 14. decembra 2011 schválilo nasledovné všeobecne 
záväzné nariadenia obce a súhlasilo s nasledovnými zmluvami/dokumentmi:  
 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej ško ly v Lovinobani  v školskom 
roku 2010/2011. 

2. Nákup a montáž interaktívnej tabule pre Materskú šk olu  v Lovinobani. 
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a di eťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Lovin obaňa na roky 2011 a 2012. Obec poskytne dotácie na mzdy 
a prevádzku na jedného žiaka v roku 2012 v nasledovnej výške: materská škola 1 444,70 €; školská jedáleň pri MŠ 371,25 
€; školský klub detí pri ZŠ 412,00 €; školská jedáleň pri ZŠ 107,87 €. 

4. Nákup a montáž umýva čky riadu pre kuchy ňu MŠ v hodnote 1.643 € 
5. Evidenciu poh ľadávok za TKO a drobný stavebný odpad , ktoré vznikli k 31.12.2008 vo výške 8.561 €. Obec pristúpila 

k zverejneniu dlžníkov a vymáhaniu pohľadávok v zmysle zákona.  
6. Vypracovanie kompletného energetického certifikátu budov pre sta vbu Obnova a rekonštrukcia ZŠ v Lovinobani  

potrebného ku kolaudačnému rozhodnutiu. 
7. VZN č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Sadzba miestneho poplatku je 

stanovená vo výške 1,20 € za osobu a kalendárny mesiac. 
8. VZN č. 7/2011 o dani z nehnute ľností a miestnych daniach  a podmienkach určovania a vyberania daní na území obce 

Lovinobaňa. Po troch rokoch obec pristúpila k miernemu zvýšeniu sadzieb daní. 
9. Rozpo čet obce na rok 2012. Rozpočet je schválený ako vyrovnaný. Podrobne je zverejnený na internetovej stránke obce 

www.lovinobana.sk, časť: hospodárenie obce; rozpočet obce 
10. Dopravné náklady na dovoz potravín  (v rámci potravinovej pomoci) zo skladu v Šimonovciach. Podmienky na pridelenie 

potravinovej pomoci splnilo v našej obci 235 občanov, z toho 136 dôchodcov, ktorí dostali po 20 kg múky a 20 kg cestovín. 
Pôvodne zabezpečovali distribúciu potravín Služby Božieho milosrdenstva Lackov, n.o. z technický dôvodov to organizácia 
nebola schopná realizovať a distribúcia sa oddialila. Obec zabezpečila potraviny prostredníctvom Občianskeho združenia 
Dúha Šimonovce. 

 

Úplné znenia uznesení obecného zastupiteľstva a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady sú 
zverejňované na internetovej stránke obce www.lovinobana.sk. Zároveň je na stránke obce možné nájsť všeobecne záväzné 
nariadenia a rozpočet obce.              Ing. Ján Palečka 

OBECNÁ KNIŽNICA otvorená  
Miesto:  
budova OcÚ, 1. poschodie (vchod odzadu) 
Otváracie hodiny:  
streda 15.00 -17.00 
Zoznam kníh:  
umiestnený na internete v časti „aktuality“ 

Vývoz SEPAROVANÉHO ZBERU v  ro ku 2012  
23. február  19. apríl   
28. jún  23. august  
18. október 27. december 

 

zelené vrece: sklo  žlté: plasty  modré: papier 
 

Potrebu likvidácie nadrozmerného odpadu je potrebné nahlásiť na  OcÚ.  
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Rušný de ň  v  škôlke  
 

Mesiac október sa niesol v znamení úcty k starším. Na svojich najbližších nezabudli ani detičky z Materskej škôlky v Lovinobani. 
Spolu s pani učiteľkami si na 26.10.2011 pripravili krásny program plný pesničiek a básničiek venovaných predovšetkým svojim 
starým rodičom. Deti sa na svoje vystúpenie pripravovali so všetkou vážnosťou a svojimi výkonmi rozveselili každého 
prítomného. Drobné skomoleniny, smiech, ale i pár slzičiek – to všetko dohromady vytvorilo nezabudnuteľný zážitok.  

V októbri sme si pripomenuli aj Svetový deň jablka. Jabĺčko je 
symbolom zdravia a vraj pôsobí ako domáci lekár. No 
a mamičky škôlkarov preto upiekli jablkové koláče a zasúťažili 
si o ten najlepší recept.  Napokon porote najviac chutil 
jablčník pani Golianovej z Mýtnej.  
No a aby bol deň  skutočne vyťažený, súťažilo sa aj 
o najkrajšiu tekvicu. Z každej skupiny sa vybrali tri tie 
najkrajšie a deti spolu s rodičmi boli obdarené krásnymi 
darčekmi. Dôležité je ale dodať, že vyhrali všetci zapojení 
rodičia, lebo strávili so svojimi deťmi krásne chvíle a v tejto 
uponáhľanej dobe je spoločne strávený čas skutočne vzácny. 
Je viac než oceniteľné, že pri plnení toľkého množstva 
povinností prijali pozvanie na program aj zástupcovia obce 
pán starosta Ing. Marian Lenhard a zástupca starostu Ing. 
Ján Palečka.  
Všetkým pani učiteľkám v mene rodičov a starých rodičov 
ďakujeme za prekrásne strávené popoludnie a ďakujeme aj 
za trpezlivosť, ktorej pri našich drobcoch treba skutočne 
požehnane... Menovite ďakujeme pani učiteľke Katke 

Čabanovej, Soničke Pápaiovej, Marcelke Szabóovej, Marienke Peťkovej a pani riaditeľke Boženke Bakanovej. Tešíme sa na 
ďalšie podujatia...           Mgr. Dana Račková 
 

 
Stretnutie členov Klubu dôchodcov Uderiná 
 

Vo štvrtok 29. 12. 2011 sa v Klube DO Jednoty Dôchodcov 
Uderiná uskutočnilo medzisviatočné a koncoročné stretnutie jej 
členov. Pani Zora Fiľová, predsedníčka DO JD, slávnostne 
otvorila toto posedenie. V úvode privítala prítomných, zvlášť za 
OÚ Lovinobaňa poslanca p. Jána Uhrina, v krátkosti zhrnula 
činnosť organizácie za rok 2011 a informovala o plánovaných 
podujatiach na rok 2012. Po oficiálnej časti stretnutia sa prešlo do 
družnej debaty o zvykoch a tradíciách zaužívaných v našej obci 
už po desaťročia, oprášili sa spomienky na staré časy, zaspievalo 
sa pár pesničiek a pochutili sme si na domácich koláčikoch 
tunajších gazdiniek. Aj keď mnohí sú zaneprázdnení, iní majú 
rokmi už podlomené zdravie, ľudia si stále radi nájdu čas na 
takéto milé stretnutie, pretože u nás v obci vždy platilo, že sme 
všetci ako jedna veľká rodina!  
Mária Španhelová, Ján Uhrin predseda komisie pre obec Uderiná 

 

 

 

 

 
Obec Lovinoba ňa rea l i zu je pro jek t  „Podpora soc iá lne j  ink lúz ie v  o bci  

Lovinoba ňa prost redníctvom rea l i zác ie terénne j  soc iá lne j  p rá ce“  
 
Dňa 1.11.2011 bola zahájená implementácia projektu pod názvom „Podpora sociálnej inklúzie (v členenia) v obci 
Lovinoba ňa prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej prá ce“,  ktorý realizuje obec Lovinobaňa.  
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu 
sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk). 
Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie od 1.11.2011 do 31.10.2013. Miestom realizácie je obec Lovinobaňa. 
 
Hlavným cie ľom projektu  je „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. Prioritnou témou 
projektu sú spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby, boj proti diskriminácii pri prístupe 
a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku. 
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Hlavnými aktivitami projektu  budú aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny 
v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Podporné aktivity tvoria Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. 
Realizáciu projektu zabezpečujú Terénny sociálny pracovník a Asistent terénneho sociálneho pracovníka. 
 
Projekt je ur čený pre cieľové skupiny, ktorými sú obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít a občania v 
nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo 
marginalizované. 
Náplňou terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej 
sociálnej situácii. Jedná sa najmä o: 
 

• Pomoc osobám z cieľových skupín pri zaradení sa na trh práce 
• Základné sociálne poradenstvo pri osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách 
• Sociálnu intervenciu a plán ďalších krokov riešenia sociálneho problému 
• Individuálne a skupinové konzultácie 
• Pomoc pri vyplňovaní úradných a iných dokladov a tlačív 
• Pomoc pri riešení exekučných konaní a spisovanie splátkových  kalendárov 
• Sprevádzanie klienta na jednania do jednotlivých inštitúcií, jednanie v záujme klienta 
• Spoluprácu a sprostredkovávanie informácií medzi klientmi a inštitúciami (obecný úrad, Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny, Sociálna poisťovňa, základná a materská škola a ďalšie štátne, súkromné a verejné inštitúcie) 
• Prispievanie k prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite 
 

Realizáciu projektu zabezpečujú: 
• Terénna sociálna pracovníčka – Mgr. Martina Pe ťková  
• Asistentka terénnej sociálnej pracovníčky – Monika Tušimová  
 

Kontaktné údaje: Obec Lovinoba ňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinoba ňa, 
                            e-mail: tsp.lovinobana@ zoznam.sk, telefón: 0917 229 298 
                            Kancelária TSP na 1. posc hodí budovy OcÚ (vchod odzadu), 

 
Stránkové hodiny:  pondelok, utorok, štvrtok  od 7:3 0 do 15:30 

                            streda od 7:30 do 17:00   
piatok od 7:30 do 13:30 

          Mgr. Martina Peťková, Monika Tušimová 
                                                                                  

 
Spo lo čenská kronika  roku 2011 

 
V roku 2011 sa v obci narodilo 24 detí a zomrelo 26 občanov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 34 občanov, odhlásilo sa z trvalého 
pobytu 33 občanov. K 31.12.2011 mala obec Lovinobaňa 2109 obyvateľov.                       Ing. Ján Palečka 
 
 
 
 
 
 

 

Privítali sme najmladších ob čanov  
Berkyová Blanka Berkyová Mi r i am 
Oláhová Kvetos lava  Lakatoš  Leonard  
Peťková Oxana Bara Mi lan  
Kura jská Natá l i a  Kičura Peter  
Oláhová Viera   Farkaš  Roman 
Bozóová Viv ien  Berk i  Jakub 
Berkyová Kami la  Oláh Eduard  
Oláhová Timea  Vrbin iak  Nikolas  
Ľal íková Nina   Tkáč  Pat r ik  
Mužíková Nikola  Oláh Jozef  
St rapková Mi ros lava  Oláh Samuel  
Jurášek  Richard  
Kováčová Már ia Magdaléna 
  
 
„Na svet prišli trochu hlasní, z Vašej lásky vzácny kvet, 
Nech sú zdraví, šťastní, krásni, to Vám želá celý svet...“ 
 

K narodeniu detí srdečne blahoželáme! 

Rozlúčili sme sa  
Špur igová Elena 82  Maďarová Már ia 94  
Lacová Már ia 88  Lauko Ján 81  
Klusačeková I rena 82  Baláž Ján 66  
Berky Ján 69   Maťašová I rena 89  
Kocúr  Jaros lav 44  Ker tés  Imr ich 55  
Mal išová Már ia 87  So jka Rudo l f  55  
Týnus  Jozef  79  Berky Ľudeví t  64  
Anta l  Jura j  59   Barca jová Vlas ta 49  
Karmanová Zuzana 97  Fer tá ľová Elena 83  
Berky Róber t  34  Doln iaková Anna 76  
Podhora Ondre j  67  Ul ický  Micha l  58  
Oláhová Már ia 67  L is ičanová Anna 89  
Paučo Jozef  60  
Mel icherč íková Anna 83  
  
 

 
 

Česť ich pamiatke! 
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