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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 1/2014 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. januára 2014 o 17.00 hod. 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecnej rady 

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

6. Zápis do kroniky za r. 2011, 2012 

7. Rekonštrukcia priestorov v kultúrnom dome – WC a kuchynka 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Bc. Peter Ďalog, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., 

Ing. Ján Palečka, Mgr. Ján Račko, Ján Uhrin 

 

Neprítomní: 

Poslanci –Mgr. Ľubomír Kováčik 

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

 

K bodu 1/  

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.07 hod. a privítanie prítomných.  

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

 Starosta – návrh za overovateľov – PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ján Uhrin    

návrh za členov návrhovej komisie – Mgr. Ján Račko, Bc. Jozef Košičiar   

Uzn. č. 1/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom OZ neboli uložené úlohy.  

Uzn. č. 2/2014   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Palečka, zástupca starostu - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 22. januára 2014. 

Uzn. č. 3/2014  Za: 8 (došiel aj P. Gabľas) Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5/  

 Starosta – v nadchádzajúcom programovacom období (2014-2020) sa budú prioritne 

realizovať integrované operačné programy. Mesto Lučenec by malo podľa prísľubu 

primátorky spracovať integrovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mesto 

Lučenec a región obcí na sever od Lučenca. Tento integrovaný PHSR bude vychádzať 

z PHSR obce, a bude súčasťou žiadostí o nenávratný príspevok z operačných programov EÚ. 

PHSR obce pre roky 2007-2014 spracoval Ing. Sivok v cene približne 60.000 Sk, teraz dal 
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ponuku na 2.330 €. Cena je vzhľadom na už spracovaný PHSR a v ďalšom použiteľný text 

zrejme vysoká. 

 Ing. Palečka – ochotný spracovať PHSR na potreby nového programovacieho obdobia 2014-

2020 za podmienky, že pri distribúcii a vyhodnotení dotazníkového prieskumu bude 

potrebovať zapojenie zamestnancov obce. Poklady k štatistikám o obyvateľoch (vek, 

národnosť, vierovyznanie, zamestnanie), domoch, bytoch vie získať zo sčítania obyvateľov, 

domov a bytov z roku 2011. O štatistiky o nezamestnanosti a nezamestnaných musí obec 

požiadať ÚPSVaR Lučenec. Momentálne nie sú k dispozícii nasledovné dokumenty potrebné 

pre zostavenie PHSR: nie je schválený Národný strategický a referenčný rámec pre roky 

2014-2020 (čerpanie Eurofondov); nie je schválený PHSR Banskobystrického samosprávneho 

kraja.  

 OZ súhlasí s vypracovaním PHSR Ing. Sivokom za polovicu ponúknutej ceny vzhľadom na 

to, že sa jedná len o aktualizáciu jestvujúceho PHSR. V prípade odmietnutia ponuky, obec 

vypracuje PHSR vo vlastnej réžii. 

Uzn. č. 4/2014  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

K bodu 6/ 

 Starosta – kronika za roky 2011 a 2012 bola spísaná Mgr. Maťašovou. Z kroniky by mal byť 

vylúčený výsledok hospodárenia, pretože je to skresľujúci údaj obsahujúci odpisy majetku. 

Rozpočet a jeho plnenie zostane v zápise. 

 Bc. Košičiar – údaje o rímskokatolíckom zbore mu pripadajú veľmi strohé v porovnaní 

s evanjelickým zborom. 

 OZ schvaľuje predložené zápisy s výhradou, že tam nebudú uvedené účtovné skutočnosti 

a zápisy sa rozšíria o dianie v rímskokatolíckej cirkvi.  

Uzn. č. 5/2014  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/ 

 Starosta – projektovaná cena rekonštrukcie priestorov v kultúrnom dome je 26.000 €. Požiadal 

stavebné spoločnosti o predloženie cenových ponúk na rekonštrukciu. Ponuky predložili: PS – 

NOVOPS, VodUK a Reprostav. Najnižšia ponuka je od PS-NOVOPS, a.s. v sume 22.675,47 

€. Je to pomerne vysoká suma. Oslovil aj ďalšiu stavebnú firmu – GM- STAV, ponuka je na 

19.500 € ale nemajú skúsenosti a takýmto druhom prác. 

 Mgr. Račko, P. Gabľas – ceny materiálov a prác sú príliš vysoké, možno živnostníci to vedia 

lacnejšie urobiť. 

 Starosta – rekonštrukcia vyžaduje viaceré druhy prác – stavebné, elektrika, voda, odpad, 

kúrenie. Chce aby všetko robila jedna firma nakomplet a dala na práce záruku. Cenové 

ponuky kalkulujú jednotlivý dodávatelia podľa podobných cenníkov, je predpoklad, že cena 

už podstatne neklesne. 

 OZ žiada starostu o zabezpečenie ďalších ponúk na predmetnú rekonštrukciu a prehodnotiť 

ceny materiálov a prác spoločnosťou PS-NOVOPS.  

Uzn. č. 6/2014  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

 Starosta  – žiadosť p. Balážika o súhlas s vypracovaním doplnku k územnému plánu obce. 

Svoj pozemok pri nadjazde, ktorý je vedený ako trvalý trávnatý porast chce predať za účelom 

vybudovania čerpacej stanice pohonných hmôt. 

 PhDr. Mičianik – benzínovú stanicu nie je možné zriadiť v obci, v susedstve je dom, musí 

spĺňať normy. 

 Starosta – doplnkom umožňujeme využiť uvedený pozemok na výstavbu benzínovej stanice. 

Splnenie noriem a vplyvov na životné prostredie, dopravnú napojenosť a vyjadrenie susedov 

budú posudzovať iné inštitúcie v rámci stavebného konania.  

Uzn. č. 7/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 1 (PhDr. Mičianik) 

 

 Starosta – ponuka spoločnosti Open Door, Šaľa na externý manažment projektov. Za 

vypracovanie žiadosti požadujú 1.990 €, v prípade schválenia 3% z pridelenej sumy, 5% 
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z oprávnených nákladov. Obec však nemôže počas 5 rokov prostredníctvom nikoho iného 

zabezpečovať manažment projektov. Zmluva je neprijateľná. 

 

 Starosta - žiadosť Stanislavy Krnáčovej o prenájom priestorov v budove OcÚ za účelom 

zriadenia predajne kvetín. 

 OZ schvaľuje zámer prenajať priestory v budove OcÚ. 

Uzn. č. 8/2014  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – zámer na odpredaj pozemkov pod bytovými domami v Uderinej a v Lovinobani pri 

katolíckom kostole. 

 Uzn. č. 9/2014  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

 V. Gábor – nesúhlasí s výstavbou benzínovej stanice pri jeho dome. Všeobecný lekár už druhý 

týždeň neambuluje, obec to má riešiť. Čo je s hasičskou cisternou Liaz. 

 Starosta – k výstavbe čerpacej stanice sa musia vyjadriť aj susedia. So starostom Dobroče boli 

na stretnutí u riaditeľa nemocnice. Nevedel sa vyjadriť k dĺžke absencie lekára, nemá 

plánovanú ani hospitalizáciu. Cisterna Liaz je dlhšie obdobie nepoužívaná, v prípade záujmu 

ju obec môže odpredať.  

 

 Bc. Ďalog – ľudia sa ho pýtali, prečo až okolo obeda v nedeľu boli cesty odhŕňané od snehu. 

 Starosta – bol na plese, v ranných hodinách keď padal sneh si dovolil spať. Vodiča traktora 

doviezol o 10.20 hod. Obec nemá vodičov, ktorí by držali pohotovosť podobne ako mestské 

služby a cestári. Do 16.00 hod boli cesty vyorané a posypané a nebol hlásený žiaden problém. 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.50 hod. 

 

 

V Lovinobani dňa 31.1.2014 

 

Zapísal:  Ing. Ján Palečka, zástupca starostu   ............................. 

 

Overovatelia: PhDr. Pavel Mičianik, PhD.    ............................. 

 

  Ján Uhrin      ............................. 

 

 

 

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

        


