OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 2/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2016 o 17.06 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. Ročníka ZŠ pre školský rok
2016/2017
Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti.
Rôzne
Diskusia
Záver

Prítomní:
Starosta obce - Ing. Marian Lenhard
Poslanci–Ján Baláž, Miroslav Bella, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, Ing. Michal Lenhard, PhDr.
Pavel Mičianik PhD. M.A., Dušan Strapko, Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová
Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová
Neprítomní:
Poslanci– Miroslav Bella
K bodu 1/
 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.08 hod. a privítanie prítomných.
K bodu 2/
 Starosta obce - návrh za overovateľov – Dušan Strapko, Ing. Michal Lenhard
 návrh za členov návrhovej komisie – Bc. Jozef Košičiar, Ján Uhrin
Uzn. č. 8/2016 Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3/
 Starosta obce – bola uložená jedna úloha, upozorniť p. Falušiho o odstránení stavebného
materiálu po zbúraní Zitky, ktorému sa nevie dovolať. Odstránenie spadnutého múra p.
Demeovej, ktorý spadol do záhrady p. Kučerovej. Napíše im upozornenia.
 OZ berie na vedomie.
Uzn. č. 9/2016 Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4/
 Pavol Gabľas – zástupca starostu - informácia o zasadnutí OR dňa 18. februára 2016.
 OZ berie na vedomie.
Uzn. č. 10/2016
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5/
 Starosta obce – predniesol návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1.
Ročníka ZŠ pre školský rok
 OZ schvaľuje
Uzn. č. 11/2016
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 6/
 Starosta – požiadal hlavnú kontrolórku obce aby predniesla správu o kontrolnej činnosti.
 Ing. Alexandra Vranová – predniesla správu o kontrolnej činnosti ktorá je ako príloha v súpise
uznesení. Kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky.
 OZ berie na vedomie
Uzn. č. 12/2016
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7/
 Starosta obce – k predaju rodinného domu s. č. 170 na ul. Hôrna a pozemkov p. č. 452 a p. č.
451/1(viď uznesenie OZ č. 6/2016) a odpustenia nájmu za predmetnú nehnuteľnosť. Uviedol
že p. Oláhová je obci dlžná na nájomnom 736,56,- eur.
 Ing. Vranová –uviedla, že najskôr je potrebné splatiť dlžnú sumu a až potom nehnuteľnosť.
 OZ schvaľuje V súvislosti so schváleným predajom predmetnej nehnuteľnosti, odpustenie
nájmu počas doby splácania kúpnej ceny, počnúc rokom 2016. V prípade porušenia
dohodnutých splátok má obec právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a dovtedy uhradené splátky sa
budú považovať za splátky nájomného za užívanie nehnuteľnosti.
Dlžné nájomné na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 02. 01. 2003 v celkovej výške 736,56 €
(ku dňu 24. 02. 2016) je Oľga Oláhová, povinná obci uhradiť v plnej výške v zmysle
dohodnutého splátkového kalendára.
Uzn. č.13/2016 Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0




Starosta obce – k žiadosti evanjelického a.v. farského úradu Lovinobaňa o bezplatné
poskytnutie priestorov kultúrneho domu za účelom stretnutia Novohradského seniorátu.
OZ schvaľuje
Uzn. č.14/2016 Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Starosta – predniesol ponuku fi. Fin legal na vymáhanie pohľadávok obce.



Starosta - novele zákona o odpadoch do 01.07.2016 musíme prijať VZN o odpadoch, kde
budú stanovené podmienky separovania odpadu.

K bodu 8/
 Starosta – otvoril diskusiu- informoval o stave sťažnosti a oprave cesty v Uderinej.
 Bc. Andrea Valachová uviedla – že volala s p. Ing. Kleinom ktorý uviedol, že rekonštrukcia
cesty bola zaradená do opráv na rok 2016.
 Ján Uhrin – je potrebné počkať na vyjadrenie BBSK a požiadal poslancov, ktorí cez Uderinú
málo chodia, aby sa išli pozrieť na havarijný stav cesty. V prípade ďalšieho neriešenia veci
navrhuje opraviť výtlky na ceste y vlastných zdrojov.
 Starosta – obec nemôže opravovať cudzí majetok zo svojich zdrojov. Pôjde priamo za
riaditeľom OSC, či majú objednávku na opravu cesty.
 Ján Laco – uviedol, že stav cesty cez Uderinú je neúnosný a požiadal o urýchlenú opravu
cesty. Treba to dať aj do televízie.



Ján Uhrin –informoval sa o stave príprav na výstavbu MŠ.
Starosta – je to ešte v riešení, stavebná časť je spracovaná, na búracie povolenie zaslal
podklady, treba urobiť technickú správu, geologický prieskum. Plyn, elektrika sú už zadané.
Pracuje sa na tom.



Starosta informoval – že p. Babiaková požiadala o výrub topoľov pri Kordke. Sú umiestnené
na pozemku SPF od ktorých žiadal povolenie. Žiadosť o výrub je už napísaná.



Starosta obce –informoval o stave rekonštrukcie ČOV, nakoľko sa sprísnia limity na
vypúšťanie.
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Bc. Jozef Košičiar uviedol, že je potrebné prvorade riešiť odpadovú kanalizáciu.
Pavol Gabľas – uviedol, že je potrebné osloviť spoločnosti, ktoré nám vypracujú projektové
žiadosti.



Bc. Andrea Valachová – sa informovala na stav pouličného osvetlenia, ktoré často nesvieti.



Ján Uhrin uviedol – že mu to pripadá, že firma čaká, kým sa skončí záruka a potom to prejde
na obec.



Pavol Gabľas – požiadal, aby sa na futbalový štadión umiestnilo verejné osvetlenie.



Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:42 hod.

V Lovinobani dňa 26.02.2016

Zapísal:

Pavol Gabľas

Overovatelia: Dušan Strapko
Ing. Michal Lenhard

Ing. Marian Lenhard, starosta obce

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

........…..…………
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