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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 6/2014 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. júna 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 

6. Záverečný účet obce za rok 2013 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Prítomní:  

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Pavol Gabľas, 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, Bc. Jozef Košičiar 

 

K bodu 1/  

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 hod. a privítanie prítomných.  

 Hlasovanie o programe OZ. 

Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2/  

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

návrh za členov návrhovej komisie – Mgr. Ján Račko, Ján Uhrin 

Uzn. č. 42/2014  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  3/  

 Starosta – na minulom OZ dostal úlohu informovať OZ do 30.6.2014 o plnení nápravných 

opatrení z výsledkov kontrol hlavného kontrolóra. V MŠ boli doplnené inventúrne súpisy, 

inventárne knihy. Náprava sa uskutočnila aj v evidencii pozemkov na obecnom úrade. 

Uzn. č. 43/2014   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

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

Uzn. č. 44/2014  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  5/  

 Ing. Jakab, hlavný kontrolór obce – stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013. 

Záverečný účet obsahuje všetky náležitosti zákona o rozpočtových pravidlách, odporúča ho 

schváliť bez výhrad. Prebytok hospodárenia vo výške 109.313,60 € zvýšený o prebytok 

finančných operácií vo výške 11.099 € odporúča použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Uzn. č. 45/2014   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  6/  

 OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad, prebytok sa použije na tvorbu 

rezervného fondu. 

Uzn. č. 46/2014  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7/  

 Starosta – informácia o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 1.7.2014 

do 15.8.2014. 

Uzn. č. 47/2014  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2014 – zvýšenie príjmových finančných operácií 

o 107.948,57 € prevodom z rezervného fondu a ich použitie v kapitálových výdavkoch – 

program cesty, rekonštrukcie a modernizácie (chodníky Štefánikova a pri I/50) a v programe 

nakladanie s odpadovými vodami, rekonštrukcie a modernizácie (časť kanalizácie na ulici 

Komenského). Prednostne treba čerpať rezervný fond, rozpočet môže obec meniť len do 

augusta. Financie v súčasnom rozpočte vyčlenené na tie stavby budú voľné na iné investície, 

prípadne ak sa nevyčerpajú použijú sa po schválení záverečného účtu za rok 2014 na tvorbu 

rezervného fondu.  

Uzn. č. 48/2014  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – žiadosť PhDr. Silvie Koškovej o odkúpenie parciel pri rodinnom dome (býv. 

orechový sad). Jedna parcela je časť orechového sadu, druhá je pri ceste ako zberný jarok, 

v ktorom je rúra na odvádzanie dažďovej vody. Na tejto parcele bude potrebné vyznačiť 

ťarchu z dôvodu, že tade prechádza dažďová kanalizácia. 

 OZ súhlasí s odkúpením. 

Uzn. č. 49/2014  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – žiadosť Juraja Kiapeša o stornovanie faktúry za stočné – mal upchatú kanalizáciu 

hlodavcami. Neexistuje žiadna písomná žiadosť/informácia o upchatej kanalizácii.  

 OZ neschvaľuje. 

Uzn. č. 50/2014  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 OZ schvaľuje pre komunálne voľby vytvorenie jedného volebného obvodu. Počet poslancov 

sa určuje deväť a určuje sa plný pracovný úväzok pre výkon funkcie starostu na celé volebné 

obdobie. 

Uzn. č. 51/2014   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2014 – zvýšenie príjmových finančných operácií 

prevodom z rezervného fondu o 3.000  € a ich použitie v kapitálových výdavkoch na nákup 

kosačky na štadión. 

Uzn. č. 52/2014   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Ing. Jakab – zosumarizoval, že dnes schválenými rozpočtovými opatreniami sa zvýšil schodok 

kapitálového rozpočtu o cca 111.000 €, tento schodok je krytý finančnými operáciami 

prevodom z rezervného fondu.  

 

K bodu 8/ 

 Mgr. Račko – opýtal sa ako je to s postupom prác v klube dôchodcov – výmena časti strechy 

a elektroinštalácia. 

 Starosta – výmenu škridiel urobí V. Mánik keď bude mať voľný termín. Tiež bude natierať 

strechu na sociálnych bytoch. Elektriku zatiaľ neriešil. 
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 PhDr. Mičianik – 29. augusta sa uskutočnia oslavy 70. výročia SNP. S ukážkami bojov, 

kladením vencov a ukážkou techniky pre deti vystúpi v obci klub vojenskej histórie 

Krasnogvardejci. Ich vedúci príde teraz po zastupiteľstve dohodnúť program.   

 Ing. Palečka – na základe neoficiálnej informácie od poslanca BBSK Mgr. Pavla Baculíka 

získa obec príspevok BBSK vo výške 600 € na uskutočnenie tohto podujatia. 

 

 Ján Baláž – obec by mala zakúpiť fekálnu cisternu – príves za traktor. Ak by obec mala 

vlastnú cisternu znížili by sa náklady pre občanov, ktorí by aj viac využívali čerpanie septikov 

a žúmp. 

 Starosta – treba to zvážiť ako investíciu pre prípravu budúceho rozpočtu. 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 17.50 hod. 

 

V Lovinobani dňa 26. 6. 2014 

 

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

 

Overovatelia: Ján Baláž      ............................. 

 

  PhDr. Pavel Mičianik, PhD.    ............................. 

 

 

 

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

        


