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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 3/2014 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. marca 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. Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

6. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 

7. Žiadosti o odpredaj pozemkov 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Bc. Peter Ďalog, Bc. Jozef Košičiar, Mgr. Ľubomír Kováčik, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., 

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

Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab 

 

Neprítomní: 

Poslanci – Ján Baláž, Pavol Gabľas  

 

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 – Mgr. Ľubomír Kováčik, Mgr. Ján Račko    

návrh za členov návrhovej komisie – PhDr. Pavel Mičianik, PhD., Ján Uhrin 

Uzn. č. 15/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom OZ neboli uložené úlohy.  

Uzn. č. 16/2014   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Ing. Palečka, zástupca starostu - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 19. marca 2014. 

Uzn. č. 17/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  5/  

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór obce – správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Lovinobaňa v roku 2013. Zo spektra kontrolných akcií zdôraznil nasledovné kontroly 

a návrhy na riešenie nedostatkov: kontrola hospodárenia materskej školy (vykonať dôslednú 

inventarizáciu, predložiť návrh na usporiadanie rozdielov, založiť nové inventárne knihy); 

kontrola inventarizácie majetku a záväzkov obce za rok 2012 (vykonať inventúru pozemkov 

a oceniť ich, dôsledne vypracúvať inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy, preveriť 

pohľadávky miestneho poplatku za komunálne odpady a vymáhať ich od poplatníkov); 

kontrola daňových priznaní k dani z nehnuteľností a výrubu tejto dane (zistiť príčiny nižšieho 
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zdanenia poľnohosp. pôdy oproti katastrálnej výmere, potreba vypracovania harmonogramu 

aktualizácie daňových priznaní,  realizovať povinnosť obce vymáhať úrok z omeškania).  

Uzn. č. 24/2014   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  6/  

 Starosta – predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2014 zvýšenie kapitálových výdavkov 

v položke rekonštrukcie a modernizácie MKS o 10.000 €, kryté prebytkom finančných 

operácií a zvýšením schodku rozpočtu. V rozpočte obce na rok 2014 plánovaných 10.000 € na 

rekonštrukciu priestorov v MKS, avšak cena prác v zmysle zmluvy je 18.500 €, plus ešte 

potreba zariadenia kuchynky a výmena dverí do zasadačky a vonkajších dverí ku pódiu. 

Uzn. č. 20/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/  

 Starosta – žiadosť skupiny občanov o odkúpenie pozemkov pod jestvujúcimi garážami na 

Štvrti 1. mája za 48-bytovkou pri jarku. 

 Ing. Jakab – dôvod predaja bude v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí, §9a ods. 8 

písm. b) – t.j. pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúceho. 

 OZ – cena bude v zmysle znaleckého posudku, na základe vypracovaného geometrického 

plánu, pod jestvujúcimi garážami. 

Uzn. č. 19/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 Starosta – žiadosť Renaty Melicherčíkovej o odkúpenie pozemku, časť parcely č. 499/1 reg. 

„E“ – časť orechového sadu susediaca s pozemkom pri ich rodinnom dome. 

 OZ – cena bude v zmysle znaleckého posudku, na základe vypracovaného geometrického 

plánu. 

Uzn. č. 21/2014   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – na zámer prenajať priestory v budove OcÚ (býv. kvetinárstvo) predložila obci 

cenovú ponuku Stanislava Krnáčová – Medulienka, nájomné 720 €/ročne + energie, plánuje 

tam zriadiť predajňu kvetín. 

 Mgr. Račko – zdrží sa hlasovania, predajne kvetín sa v minulosti neuživili, chce jej ušetriť 

financie. 

Uzn. č. 18/2014   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 1 (Mgr. Račko) 

 

 Starosta – žiadosť Ľubomíra Berkyho o prenájom pozemku na Štvrti 1. mája za účelom 

umiestnenia plechovej garáže. Umiestnením garáže by došlo k zabratiu viacerých parkovacích 

miest a pôsobilo by to rušivo. 

 OZ neschvaľuje žiadosť Ľ. Berkyho. 

Uzn. č. 22/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Žiadosť ZŠ o poskytnutie dotácie vo výške 150 € na odfinancovanie časti nákladov na školu 

v prírode pre žiakov 1. Stupňa ZŠ. 

 OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2014 - presun 150 € na dotáciu pre ZŠ. 

Uzn. č. 23/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 OZ určuje plat starostu od 1.1.2014 na základe priemernej mzdy v SR za rok 2013 (824 €) a 

koeficientu na základe počtu obyvateľov obce (1,98). OZ schvaľuje zvýšenie platu o 15 %, t.j. 

celkový plat vo výške 1.877 €. 

Uzn. č. 25/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 OZ schvaľuje komisiu na prijatie oznámenia o majetkových pomeroch starostu za rok 2013 

v zložení: Mgr. Račko, Mgr. Kováčik, Bc. Ďalog. 

Uzn. č. 26/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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 OZ berie na vedomie plat hlavného kontrolóra od 1.1.2014 vo výške 407 € na základe 

priemernej mzdy v SR za rok 2013 (824 €), koeficientu na základe počtu obyvateľov obce 

(1,54) a výšky pracovného úväzku (0,32). OZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesačnú 

odmenu vo výške 10 % mesačne od januára 2014 do konca funkčného obdobia. 

Uzn. č. 27/2014  Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9/ 

 Bc. Ďalog – Milan Alberti prizváral rúru na schodisku domu služieb aby nebolo možné 

prechádzať po jeho pozemku smerom ku pohostinstvu K-áčko. Občania to musia obchádzať 

a najmä pre matky s kočíkmi je to sťažené. Na základe umiestnenia stĺpov za domom služieb 

a rozhovoru s M. Albertim má pocit, že plánuje uzavrieť cestu za domom služieb. Sťažilo až 

znemožnilo by sa tým zásobovanie predajne COOP Jednota. 

 Starosta – bude sa s M. Albertim rozprávať. 

 

 Mgr. Kováčik – dovybavenie posilňovne sa riešilo minulý rok a stále to nie je uskutočnené. 

Rekonštrukciu WC pri kine schváli poslanci začiatkom minulého roka a teraz sa začína 

pracovať. 

 Starosta – v apríli 2013 ste schválili rekonštrukciu pôvodných WC a prístupu k nim cez 

zasadačku, ktorý by nebol ani estetický ani praktický. Neskôr sa rozhodlo o vybudovaní WC 

vo vnútri hlavnej budovy, mesiace trvá príprava prác. 

 Ing. Palečka – nepáčilo sa mu riešenie prístupu prekrytým schodiskom za zasadačky do 

jestvujúcich WC. Pomeral priestory dvoch prezliekarní a výdajne lístkov pri kinosále. Na 

základe priestorových možností týchto miestností bolo možné rekonštrukciou umiestniť WC 

a kuchynku do hlavnej budovy. 

 

 Bc. Ďalog – nepáči sa mu, že starosta šíri reči o tom, že mu poslanci bránia v práci a zväzujú 

mu ruky. S investičnými akciami úmyselne počkal starosta do volebného roku. 

 Starosta – poslanci neschválili v decembri 2012 rozpočet na rok 2013, v ktorom boli 

navrhnuté konkrétne investičné akcie – tie by sa stihli uskutočniť v roku 2013. Až koncom 

marca 2013 bol návrh na rekonštrukciu WC pri kine a rekonštrukciu chodníka pri ceste I/50 na 

základe petície občanov.   

 

K bodu 10/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.15 hod. 

V Lovinobani dňa 28. 3. 2014 

 

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

 

Overovatelia: Mgr. Ľubomír Kováčik     ............................. 

 

  Mgr. Ján Račko      ............................. 

 

 

 

 

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

        


