OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 4/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. apríla 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. Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 2
6. Zápis do kroniky za r. 2007-2009, r. 2010
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Prítomní:
Starosta obce - Ing. Marian Lenhard
Poslanci – Bc. Peter Ďalog, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, Mgr. Ľubomír Kováčik, PhDr. Pavel
Mičianik, PhD., Ing. Ján Palečka,
Neprítomní:
Poslanci – Ján Baláž, Mgr. Ján Račko, Ján Uhrin
Hlavný kontrolór – Ing. Ján Jakab
K bodu 1/
 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.15 hod. a privítanie prítomných.
 Hlasovanie o programe OZ.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2/
Starosta - návrh za overovateľov – Pavol Gabľas, PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
návrh za členov návrhovej komisie – Bc. Peter Ďalog, Mgr. Ľubomír Kováčik
Uzn. č. 28/2014
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3/
 Starosta – na minulom OZ neboli uložené úlohy.
Uzn. č. 29/2014
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
 Ing. Palečka, zástupca starostu - informácia o zasadnutí obecnej rady dňa 23. apríla 2014.
Uzn. č. 30/2014
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5/
 Starosta – Doplnok č. 2 k územnému plánu obce (zmena využitia územia – parkovisko
a priľahlá plocha pri nadjazde) je v prípravnom konaní – vyjadrujú sa príslušné inštitúcie.
 Bc. Ďalog – otázka kto je vlastníkom parkoviska pri nadjazde.
 Starosta – parkovisko aj plocha pri ňom je vo vlastníctve Mgr. Balážika.
Uzn. č. 32/2014
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6/
 Starosta – spracované zápisy do kroniky za obdobie 2007-2009 a rok 2010. Boli poslancom
zaslané mailom.
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PhDr. Mičianik – požiadavka doplniť do zápisov dianie z cirkví, tak ako tomu bolo v zápisoch
za roky 2011 a 2012.
Ing. Palečka – zo zápisov za roky 2011 a 2012 vypadol rozpočet a jeho plnenie – to by tam
malo ostať, podobne by bolo vhodné to doplniť aj do zápisov za roky 2007-2009 a 2010.
Starosta – pripraví sa text v zmysle pripomienok.
Uzn. č. 31/2014
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/
 Starosta – obec v zmysle zákonných požiadaviek pripraví plán odpadového hospodárstva
a dokument k ochrane osobných údajov. V rámci nového programovacieho obdobia (roky
2014-2020) budú z eurofondov podporované integrované operačné programy – koordinácia
činností v rámci širšieho regiónu ako obec (Novohrad, BB kraj). V našom regióne so
zameraním na turizmus. Predmetom výziev nebudú samostatne dopytované projekty – cesty,
školy, chodníky,...
K bodu 8/
 PhDr. Mičianik – požiadal o kosenie trávy pri chodníku smerom na autobusovú zastávku smer
BB.
 Starosta – najskôr sa cintorín pokosí – ten sa musí kosiť keď je sucho, pretože posekaná
mokrá tráva sa lepí a farbí hroby.




Mgr. Salaj – územný plán je dôležitý dokument. Obec by mala zmonitorovať studne v obci,
hlavne pre prípad požiarov. Obecné studne sú už len dve – na ulici J. Slobodu a pri ev.
kostole, ostané boli zničené – pri Orlajove dome, pri sociálnych bytoch. Ľudia sú letargickí,
nechodia na zasadnutia OZ. Pochválil zriadenie WC vo vnútri budovy kultúrneho domu, treba
sálu využívať na organizáciu besied so spisovateľmi, vedcami. Prosí o odstránenie odpadu
a náletových drevín pri kotolni na sídlisku Štvrť 1. mája pri plote jeho rodinného domu.
Opýtal sa kto zabezpečil zriadenie predajne COOP Jednota v našej obci, pretože je to výborná
predajňa.
Starosta – územný plán má obec schválený, momentálne sa rieši k nemu doplnok – využitie
územia pri nadjazde. Buriny a odpad pri plote p. Salaja budú odstránené. O verejné studne sa
obec stará, nevidí dôvod monitorovať studne na súkromných pozemkoch. Požiarnici v prípade
požiaru načerpajú vodu z potoka. Kontakt so spol. Jednota nadviazal Ján Markotán, ktorý
v minulosti pracoval pre Jednotu. Ďalšie aktivity realizovali členovia stavebnej komisie – Ing.
M. Markotán a Mgr. Ľ. Kováčik. Zriadenie predajne schválili poslanci OZ a obec
prostredníctvom odpusteného nájomného odfinancovala väčšinu nákladov rekonštrukcie
priestorov v dome služieb.

K bodu 9/
 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 17.55 hod.
V Lovinobani dňa 2. 5. 2014
Zapísal:

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu

Overovatelia: Pavol Gabľas
PhDr. Pavel Mičianik, PhD.

Zápisnica č. 4/2014 z OZ konaného dňa 30. apríla 2014

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

2/2

Ing. Marian Lenhard, starosta obce
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