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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 5/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. júna 2017 o 17.00 hod. 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti obecnej rady  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za r. 2016 

6. Záverečný účet obce Lovinobaňa a rozpočtové hospodárenie za r. 2016 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 

8. Vyhodnotenie plnenia programu rozvoja obce (PHSR) za r. 2016 

9. Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu (obstaranie kompostérov) 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Miroslav Bella, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, Ing. Michal Lenhard, Ing. 

Jana Mániková, PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A., Bc. Andrea Valachová 

Neprítomní: 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

Poslanci – Ján Uhrin 

 

 

K bodu 1/ 

 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.00 hod. a privítanie 

prítomných. 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Ján Baláž, Ing. Michal Lenhard 

 návrh za členov návrhovej komisie – Bc. Jozef Košičiar, Ing. Jana Mániková 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 44/2017 Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 
K bodu  3/  

 PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutiach OR 24. mája 

2017 a 21. júna 2017.  

 Pavol Gabľas – Prerokovala sa žiadosť na posiľňovňu? Posiľňovňu stále navštevuje veľa ľudí. 

Predložil svoju žiadosť na obecný úrad písomne ako hociktorý občan a OR ju neprerokovala. 

Zdá sa mu, že úmyselne. 

 Starosta – žiadosť neodignoroval. Založil ju medzi iné papiere, ako boli určené na rokovanie 

OR. Stroje v posiľňovni sa opravovali. Ideme hneď kupovať nové stroje? 

 PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A. – určite to nebol úmysel, k žiadosti sa OR vráti na 

najbližšom rokovaní. 
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 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 46/2017  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 Starosta – úlohy neboli stanovené. 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 45/2017  Za: 7 (p. Valachová odbehla) Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Ing. Terézia Ondrisová, ekonómka obce – predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

záverečnému účtu obce Lovinobaňa za r. 2016, ktoré vypracovala hlavná kontrolórka obce 

Ing. Alexandra Vranová (do konca mesiaca je na PN). Návrh záverečného účtu obce je podľa 

hlavnej kontrolórky obce v súlade so zákonom o rozpočtových opatreniach územnej 

samosprávy, so zákonom o obecnom zriadení i so zákonom o účtovníctve. Celoročné 

hospodárenie obce „schvaľuje bez výhrad“. 

 OZ berie na vedomie  
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Lovinobaňa za r. 2016 

Uzn. č. 47/2017 Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Ing. Terézia Ondrisová, ekonómka obce – predniesla Záverečný účet obce a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2016. Obec hospodárila s prebytkom 125 425,60 €, ktoré sa použijú na 

tvorbu rezervného fondu. Nesplatený dlhodobý úver vo výške 13 245,58 € evidovaný k 31. 

decembru 2016 by sa mal splatiť v októbri tohto roku. Zostatok finančných operácií vo výške 

45 208,42 € tiež navrhla použiť na tvorbu rezervného fondu.  

 OZ schvaľuje 
1. Záverečný účet Obce Lovinobaňa a celoročné hospodárenie rozpočtového hospodárenia za 

r. 2016 bez výhrad. 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

170 634,032 €. 

Uzn. č. 48/2017  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta obce – oboznámil poslancov s návrhom na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

03/2017. Ide o použitie 68 966,62 € z rezervného fondu na kapitálové výdavky: rekonštrukcia 

kanalizácie pri policajnej bytovke na ul. SNP (1692,30 €) a rekonštrukciu chodníka na ul. SNP 

(32 864,42 € + 34 409,90 €). 

 OZ schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 03/2017  

Uzn. č. 49/2017  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Starosta obce –  z NKÚ prišla kontrola na plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Lovinobaňa. Vytkla starostovi, že sa plán nevyhodnocuje. Je potrebné ho vyhodnocovať 

každý rok. Obec v roku 2016 realizovala päť aktivít plánovaných v PHSR: rekonštrukcia 

chodníka na ul. SNP, výmena okien na bodove OÚ, výmena okien a dverí na DS, 

rekonštrukcia obecného rozhlasu a doplnenie vybavenia posiľňovne. 

 OZ berie na vedomie 
Vyhodnotenie plnenia PHSR Obce Lovinobaňa za r. 2016.   

Uzn. č. 50/2017  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa:  0 
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K bodu 9 

 Starosta – informoval, že obec sa spolu s obcami Divín a Podrečany uchádza o projekt na 

zakúpenie kompostérov. Bola vyhlásená výzva, treba ju preto využiť. Minimálna výška 

dotácie je 80 000 € a maximálna 200 000 €. Obce môžu žiadať o dotáciu samostatne, alebo sa 

môžu viaceré združiť a uchádzať spoločne. Spolufinancovanie je vo výške 5 % dotácie. 

V Lovinobani je 414 domácností v rodinných domoch a 191 domácností v bytových domoch. 

Obec by teda potrebovala 500 kompostérov. Jeden kompostér stojí zhruba 100 €, takže pri 

objednávke 500 – 600 kompostérov by obec samostatne nedosiahla dolný limit dotácie (80 

000 €). Preto žiada o dotáciu spolu s Divínom a Podrečanmi. Firma Euro Dotácie a.s. 

z Vidinej ponúka spracovanie projektu a žiadosti o NFP za 1500 €, komplexnú implementáciu 

projektu za 5000 € a za výber dodávateľa za 1000 €.  

 Ján Baláž – starostka obce Kotmanová tiež prejavila záujem zapojiť sa do tohto projektu. 

 Starosta – osloví starostku Kotmanovej, či sa k spoločnej žiadosti pripojí. 

 OZ schvaľuje 
-  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Kompostéry“ realizovaného: 

- v rámci Výzvy z Operačného programu: Kvalita životného prostredia 

- Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

- Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na 

ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

- kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

Uzn. č. 51/2017  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – OZ musí stanoviť podmienky, za akých bude možné osadiť plechové garáže pred 

kotolňou. Navrhol ročný nájom v rozmedzí 10 – 20 €. S nájomcami garáží sa uzatvorí 

nájomná zmluva. Pred kotolňou je možné umiestniť päť až sedem prenosných plechových 

garáží (dve by sa museli osadiť šikmo). Mali by to byť garáže jednotného typu. Garáže, ktoré 

už stoja sa premiestňovať nebudú. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – navrhuje nájomné vo výške 20 € za rok, keďže ide 

o pozemok v intraviláne obce. P. Svákovi sa za prenájom pozemku v extraviláne obce vyrubil 

nájom 20 €. Treba vziať do úvahy rozdiel cien pozemkov v intraviláne a extraviláne obce. 

Rovnako by sa mali zároveň riešiť všetky garáže, ktoré nie sú na súkromných pozemkoch, ale 

stoja na obecnom pozemku. 

 Pavol Gabľas – p. Svák má pozemok oplotený, sú tam nasadené stromy, chová tam hydinu.  

 Starosta – v nájomnej zmluve má p. Svák povolené chovať na pozemku hydinu. 

 Ing. Michal Lenhard, Bc. Andrea Valachová – tiež navrhli ročné nájomné vo výške 20 €. 

 Ing. Michal Lenhard – navrhol nájomné 25 € za rok. Nie je to až taká veľká suma. 

 OZ schvaľuje 

Prenájom časti plochy na p.č. 1089/22 „C“ pred kotolňou a na p.č. 1089/1 „C“ pred 48 

bytovkou pre umiestnenie prenosných plechových garáží, podľa požiadaviek záujemcov. Cena 

nájmu za kalendárny rok na základe nájomnej zmluvy, bude 25 € za jedno miesto. Za rok 

2017 bude zaplatená pomerná časť ceny nájmu. 

Uzn. č. 52/2017  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Starosta – pracuje sa na zmene technológie na ČOV. Projekt vypracovaný v roku 2015 platí tri roky, 

potom ho bude treba prepracovať. Nová technológia zabezpečí nižšiu spotrebu el. energie a ušetrí 
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pracovné sily. Projekt však zastal na spracovaní EIA, ktorú môžu vypracovať len odborne spôsobilé 

osoby. Nemáme EIA na jestvujúcu ČOV, takže sa to nebude dať urobiť ako zmena navrhovanej 

činnosti. Všetko sa bude musieť robiť od začiatku. Bude to dlhodobý proces, keďže bude potrebné 

vypracovať v zmysle zákona o EIA č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  zámer činnosti 

„Lovinobaňa – intenzifikácia ČOV “ 

 

 Starosta – z piatich firiem prihlásených do súťaže o stavbu novej MŠ doplnili náležitosti len tri 

firmy. Dve firmy požadované dokumenty nedoplnili. V súťaži tak ostali tri firmy, ktorých 

ponuky boli odoslané na ÚVO. Obálky s cenami sa ešte neotvárali. Úrad má 60 dní na na 

skontrolovanie súťaže. Po uplynutí 60-dňovej lehoty môže predĺžiť čas na rozhodnutie 

o námietkach verejnej súťaže na neurčito! ÚVO sa stále nezaoberá samotnou námietkou, len 

žiada od obce nové dokumenty. Námietky firmy Eurobuilding sa týkali mimo iné aj 

položkovitého rozpočtu, ktorý však nie je možné meniť, lebo súčasťou zmluvy o poskytnutí 

NFP. Po vyhodnotení podmienok súťaže sa konštatovalo, že podmienky boli splniteľné, neboli 

diskriminačné a neboli vytvorené žiadne neoprávnené prekážky, ktorými by sa obmedzila 

hospodárska súťaž. Ministerstvo vnútra však súri, aby sa vyčlenené peniaze čerpali. Listom 

z 12. mája 2017 upozornilo starostu na konečný termín predloženia dokumentácie dodávateľa 

stavebných prác na kontrolu ministerstvom – 30. jún 2017. Starosta ministerstvo písomne 

upozornil, že dodanie požadovanej dokumentácie v stanovenom termíne závisí od rýchlosti 

konania ÚVO. Ideálne by bolo, keby ÚVO neuznal námietky firmy Eurobuilding a súťaž by 

pokračovala. Obec mala do konca mesiaca podať na ministerstvo žiadosť na posunutie 

termínu začatia i ukončenia stavby novej MŠ. Obec žiadala posunúť termín ukončenia stavby 

o šesť mesiacov. Chceme, aby sa do súťaže prihlásili firmy schopné novú MŠ v stanovenom 

termíne postaviť. 

 Bc. Andrea Valachová – možno nie sú na stavbu peniaze. 

 Starosta – peňazí je dosť. Ak však budú ceny v ponukách veľmi vysoké, všetko úsilie padne. 

Obec má totiž stanovený dlhový strop, ktorý nemôže prekročiť. 

 

 Starosta – prišli výsledky skúšok kvality vody z prameňa pri starej strelnici, ktoré žiadal 

urobiť Pavol Kováčik na zasadnutí OZ 29. marca 2017. Skúšobné laboratórium v Rimavskej 

Sobote vykonalo skúšky v dňoch 9. – 12. mája 2017. Voda je pitná, pričom splnila všetky 

náročné kritériá na čistotu a kvalitu. 

 

 

K bodu 11/ 

 Starosta – otvoril diskusiu – posiľňovňou sa budeme zaoberať na najbližšom zasadnutí OR. 

Žiadosť P. Gabľasa určite neignoroval, „horí“ mu však kopec iných vecí.  

 Pavol Gabľas – z dvoch pokazených strojov sa jeden podarilo opraviť (vzalo sa lanko 

z druhého pokazeného stroja), no druhý treba kúpiť kým máme u predajcu vernostnú zľavu. 

Stál by okolo 2600 € (namiesto 3000 €). Bežiaci pás sa kúpil drahší, no funguje dobre. 

 Starosta – na opravený stroj dali tenšie lanko. 

 Ing. Michal Lenhard – na posiľňovacích strojoch sú špeciálne zvíjané lanká, ich hrúbka nie je 

podstatná. Posiľňovňa je služba občanom, treba ju udržiavať. 

 Starosta – ak sa v rozpočte nájdu peniaze, skúsime nový stroj zabezpečiť. 

 

 Bc. Andrea Valachová – cestu na Podhájskej ul. treba opraviť, 10 000 € nie je veľká suma. 

Obec kvôli novej MŠ nemôže celkom prestať s inými investíciami a prácami. 

 Ing. Jana Mániková – obec nemá novú MŠ istú ešte ani na 50 %. 

 Ing. Michal Lenhard – počkajme ešte aspoň mesiac, či sa projekt novej MŠ nepohne. Ak nie, 

tak sa opraví cesta na Podhájskej ul. 

 Starosta – skúsime na opravu Podhájskej ul. zabezpečiť ponuku od firmy Strabag. 

 

 Ing. Jana Mániková – informovala o oprave cestnej komunikácie v Uderinej. Prítomných 

pozvala na Petropavlovskú slávnosť, ktorá sa uskutoční 1. júla 2017 na Uderinej. 

 Bc. Andrea Valachová – pozvala prítomných na športovú akciu pre deti i dospelých, ktorá sa 

uskutoční 15. júla 2017 na futbalovom štadióne v Lovinobani. 



 

Zápisnica č. 5/2017 z  OZ konaného dňa 28. júna 2017 5/5 

 Pavol Gabľas – keď hygiena nepovoľuje na futbalovom štadióne hrať futbal, nech sa teda nehrá 

kým sa situácia nenapraví. 

 Starosta – ešte keď viedol futbalový klub Pavol Peťko, vyzval ho na spracovanie 

prevádzkového poriadku pre tribúnu. P. Peťko ho nespracoval. Obec Lovinobaňa preto pre 

potreby okresného hygienika vydala v r. 2007 písomné prehlásenie, že  futbal nehrá. 

 Bc. Andrea Valachová – upozornila na nepokosené obecné pozemky v okolí svojho bydliska. 

 Starosta – pošle tam ľudí, no predovšetkým sa kosil cintorín. 

 Ing. Jana Mániková – v Uderinej tiež treba pokosiť cintorín aspoň dvakrát do roka.  

 Starosta – zamestnanci obce nemôžu stále kosiť len cintorín. Majú na starosti celú obec. 

 Vladimír Gábor – žiadal osadiť na komunikáciu pri nadjazde značku so zákazom vjazdu pre 

nákladné vozidlá. 

 Starosta – nejde o obecnú komunikáciu. Počíta sa s ňou ako s obslužnou komunikáciou pre 

stvbu R2. Nákladné autá budú chodiť práve tadiaľ, aby nemuseli ísť cez celú obec. Je potrebné 

zaznamenať prípadné škody na svojej nehnuteľnosti a následne sa obrátiť na Diaľničnú 

spoločnosť so žiadosťou o ich nápravu. 

 

 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:19 hod. 

 

 

 

 

 

V Lovinobani dňa  03.07.2017 

 

 

Zapísal:  PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. ............................. 

 

Overovatelia: Ing. Michal Lenhard   ............................. 

 

  Ján Baláž    ............................. 

 

 

 

 

 

 

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


