OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 2/2014
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12. februára 2014 o 17.00 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení
3. Vyhodnotenie súťaže II. kolo – výber stavebníka na realizáciu stavebných prác na stavbe:
„Rekonštrukcia kina – prestavba WC“.
Prítomní:
Starosta obce - Ing. Marian Lenhard
Poslanci – Ján Baláž, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ing. Ján Palečka,
Mgr. Ján Račko, Ján Uhrin
Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab
Neprítomní:
Poslanci – Bc. Peter Ďalog, Mgr. Ľubomír Kováčik
K bodu 1/
 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 hod. a privítanie prítomných.
K bodu 2/
Starosta - návrh za overovateľov – Ján Baláž, Bc. Jozef Košičiar
návrh za členov návrhovej komisie – Mgr. Ján Račko, PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
Uzn. č. 10/2014
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Starosta - návrh na doplnenie programu o bod č. 4 VZN o určení miesta a času zápisu žiakov
do MŠ a bod č. 5 Rozpočtové opatrenie – zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre
ZŠ na rok 2014.
Hlasovanie o programe OZ.
Uzn. č. 11/2014
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/
Prítomný aj poslanec P. Gabľas.
 Starosta – informácia o výsledku II. kola prieskumu trhu na dodávku rekonštrukčných prác
v kultúrnom dome. Spoločnosti Stavoúnia a PRIMSTAV ponuky nepredložili. Najnižšiu
ponuku predložila spol. GM-STAV (18.315 €), druhú najnižšiu PS-NOVOPS (19.500 €).
 Ing. Palečka – otázka v akých položkách je ponuka PS-NOVOPS znížená oproti predošlej
(22.600 €).
 Starosta – porovnal oba rozpočty. Zníženie ceny je predovšetkým z dôvodu použitia lacnejších
obkladov – zaslali variácie obkladov aj na ukážku.
 Bc. Košičiar – cena diela je stále príliš vysoká.
 OZ schvaľuje realizáciu diela spoločnosťou PS-NOVOPS z dôvodu lepších referencií
a skúseností spol. PS-NOVOPS než GM-STAV. Z ponúknutých alternatív volí alternatívu č. 2
v cene 19.500 € s DPH z dôvodu minimálneho rozdielu v kvalite ponúkaných materiálov
oproti alternatíve č. 1 v cene 22.300 €. OZ schvaľuje aby zemné práce a práce so stavebnou
suťou uskutočnila obec prostredníctvom vlastných zamestnancov, o tieto položky je nutné
znížiť cenu diela.
Uzn. č. 12/2014
Za: 6
Proti: 1 (Bc. J. Košičiar)
Zdržal sa: 0
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K bodu 4/
 Starosta – predložené VZN č. 1/2014 o určení miesta a času zápisu žiakov do MŠ pre školský
rok 2014/2015. Zápis sa uskutoční dňa 5. marca 2014.
Uzn. č. 13/2014
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5/
 Starosta – z dôvodu zvýšenia tarifných platov v regionálnom školstve o 5% pre
pedagogických zamestnancov a o 16 € pre nepedagogických zamestnancov boli obci zvýšené
normatívne finančné prostriedky pre ZŠ na rok 2014 o 13.964 €.
 OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie – zvýšenie normatívnych prostriedkov pre ZŠ v časti
príjmy aj výdavky o 13.964 €, celková suma 411.856 €.
Uzn. č. 14/2014
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0




PhDr. Mičianik – informácia zo zasadnutia rady ZŠ. Približne 5-6 rodičia zapísali svoje deti
do 1. ročníka v školách v Lučenci. Dôvodom rodičov bola vysoká koncentrácia Rómskych
žiakov. Rada schválila nasledovné opatrenia na stabilizáciu počtu žiakov v ZŠ: požiadať
starostu o možnosť prezentácie ZŠ pre deti MŠ v priestoroch MŠ; zriadenie špecializovanej
triedy (min. 4 žiaci) v ktorej by boli žiaci nedostatočne pripravení pre 1. ročník ZŠ.
J. Uhrin – už dlhšie obdobie zapisujú niektorí rodičia deti do základných škôl v Lučenci.
Dôvodom nie je len vysoký počet Rómskych žiakov ale aj väčší výber krúžkov, štúdia
jazykov,...



P. Gabľas – opätovne žiada o zakúpenie rebrín, žinenky a zrkadla do posilňovne. Upozornil na
pokazený bicykel a roztrhnuté lanko posilňovacom stroji.



Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.05 hod.

V Lovinobani dňa 14. 2. 2014
Zapísal:

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu

Overovatelia: Ján Baláž

.............................
.............................

Bc. Jozef Košičiar

.............................

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

…………………
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