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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 6/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 1. augusta 2018 o 17.00 hod. 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Komunálne voľby 2018 – určenie počtu komunálnych obvodov, počtu poslancov a úväzku 

starostu na celé volebné obdobie 

6. Materská škola – informácia 

7. Informácia k schváleným dotáciám 

8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 02/2018 

9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Miroslav Bella, Bc. Jozef Košičiar, Ing. Michal Lenhard, Ing. Jana Mániková, 

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

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: 

Poslanci – Ján Uhrin, Pavol Gabľas 

 

 

K bodu 1/ 

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

Predložil návrh programu zasadnutia. 

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 50/2018  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

Starosta – návrh za overovateľov – Ján Baláž, Bc. Andrea Valachová 

návrh za členov návrhovej komisie – Miroslav Bella, Ing. Jana Mániková  

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 51/2018  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta – p. Petrovi Babiakovi napísal návrh na uznanie dlhu voči obci za investície obce do 

ubytovne KORD. Návrh posudzuje právnička. Babiakovci plánujú budovu v priebehu dvoch 

mesiacov predať, majú viacero záujemcov. Následne obci investované peniaze vrátia. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 52/2018   Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 25. júla 

2018.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 53/2018  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta obce – ku komunálnym voľbám 2018 je obec povinná schváliť zákonom stanovené 

náležitosti. 

 

 OZ schvaľuje  
1. Vytvorenie jedného volebného obvodu pre komunálne voľby v r. 2018 a určuje počet 

poslancov v obecnom zastupiteľstve „deväť“. 

2. Pre voľby starostu obce jeden jednomandátový obvod. Pre rozsah výkonu funkcie starostu 

obce  určuje plný pracovný úväzok (100%) na celé volebné obdobie. 

Uzn. č. 54/2018  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – Starosta obce – pred vyhlásením novej súťaže na výstavbu novej MŠ zaslala 

súťažné podklady na prvú „ex ante“ kontrolu VO na riadiaci orgán, ktorý to skontroloval 

a konštatoval že je to v poriadku. Súťaž bude vyhlásená po návrate osoby zabezpečujúcej 

obstarávanie z dovolenky.  

 

 OZ berie na vedomie  

Uzn. č. 55/2018  Za: 6 (prišiel Bc. Jozef Košičiar) Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – informoval o získaní dotácie na zateplenie kultúrneho domu v Lovinobani vo výške 

50 000 €, na obnovu pamätníka padlých v 2. svetovej vojne vo výške 6000 € (20% 

spolufinancovanie obce bude vo výške 1500 €) a schválení žiadosti o NFP pre realizovanie 

projektu „V modernej škole vzdelanie pre každého“, kde je spolufinancovanie obce 5% v 

sume 2223 €. Kultúrny dom sa zateplí 10 cm hrubým polystyrénom, vymenia sa zvyšné okná 

a dvere (i vnútorné) a urobí sa plávajúca podlaha v zasadačke. Pamätník padlým sa obloží 

novým, trvácnejším materiálom. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 56/2018 Za: 7 (prišiel Ján Baláž) Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – navrhol schváliť rozpočtové opatrenie č. 02/2018 na realizovanie vyššie 

zmienených dotácií.  
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 OZ schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 02/2018, pre 20% spolufinancovanie opravy 

pamätníka a 5 % spolufinancovanie projektu ZŠ V modernej škole vzdelanie pre každého.  

Uzn. č. 58/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – informoval, že aj v nasledujúcich voľbách do miestnych samospráv plánuje 

kandidovať na post starostu obce. V prípade nezvolenia na ďalšie funkčné obdobie má 

zákonné právo na preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky. 

 

 OZ schvaľuje 

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky súčasného starostu obce Ing. Mariana Lenharda v prípade 

jeho nezvolenia. 

Uzn. č. 57/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – oboznámil prítomných s personálnym problémom v MŠ a listom učiteľky Mgr. 

Feldsamovej. Je to prvý písomný podnet, ktorý informoval o napätých vzťahoch v MŠ. Ide 

o vec, ktorú má ako štatutár právo riešiť. Nie je to v kompetencii OZ. Bude v MŠ vykonávať 

námatkové dychové kontroly na prítomnosť alkoholu. 

 Ing. Jana Mániková – navrhla posunúť problém na školskú inšpekciu. 

 Starosta – zatiaľ to nie je potrebné. 

 

 Starosta – informoval o mediálnej vojne, ktorú proti obci Lovinobaňa rozpútal kvôli 

prítomnosti Slovenských brancov (SB) na Športovom dni obce agresívny redaktor Denníka N. 

Následne na žiadosť piatich poslancov VÚC (Attila Agócs, Pavol Baculík, Pavel Greksa, 

Branislav Hámorník a Juraj Pelč) predseda BBSK Ján Lunter nepodpísal dotáciu pre obec 

Lovinobaňa určenú na športový deň. Účasť SB na športovom dni bola vopred ohlásená 

v obecných novinách i na plagátoch vyvesených v obci. Nikomu to nevadilo. Starosta prečítal 

svoje vyhlásenie k účasti SB na športovom dni obce Lovinobaňa poskytnuté médiám: 
 „U nás v Lovinobani sa uskutočnil už tradične každoročne organizovaný  športový deň so zväčša sa 

opakujúcim  bohatým programom, v ktorom je zahrnutá aj streľba zo vzduchovky. S prípravou 

a organizáciou tohto podujatia sa začalo mesiace vopred a aj športový deň sa uskutočnil skôr, ako 

vypukla panika spustená politikmi a médiami voči Slovenským brancom. Vzhľadom na to, že o streľbu 

zo vzduchovky bol aj minulosti záujem a k dispozícii sme nemali dostatok vzduchoviek, a terčov, boli 

oslovení aj Slovenskí branci, ktorí túto súťaž zo vzduchoviek zabezpečili. Túto činnosť 

vykonali bezplatne. Obec  im za túto činnosť nezaplatila žiadne peniaze. Pri tejto príležitosti  branci 

tiež predviedli ukážky prvej pomoci a výstroj vojaka. V rámci ich pôsobenia počas športového dňa 

nezaznelo ani jedno slovo proti niekomu a za niečo. Ja ako starosta som po skúsenostiach z minulosti 

nezávislý, mám názor že politika do obecných problémov vôbec nepatrí. A tak aj v tomto duchu bolo 

pôsobenie Slovenských brancov apolitické. Je na ich prítomnosť a činnosť v Lovinobani nespočetné 

množstvo svedkov. V prípade, že by bola pozvaná na predmetný športový deň polícia, červený kríž resp. 

armáda SR (ako mi to bolo dodatočne odporučené), majú vôbec takúto možnosť, majú vzduchovky 

a terče pre zorganizovanie športovej súťaže. A keby tomu aj tak bolo, čo iné v porovnaní s brancami, 

ako streľbu zo vzduchovky a ukážku zo svojej vojenskej činnosti by vykonali.“ 

 Starosta obce napísal aj stanovisko k článku, ktorý uverejnil Denník N. 
 „Ja som aktívny športový strelec. Všetko čo som povedal  a  snažil sa  tomu redaktorovi vysvetliť, bolo  

vo vzťahu k absentujúcej športovej streľby, ktorú niekedy zastrešoval Zväzarm a prostredníctvom 

ktorého, boli vychovaní aj športoví strelci, ktorí reprezentovali republiku v tomto olympijskom športe.  

No súčasní novinári sa snažia do všetkého natlačiť politiku a informujú tendenčne. Pre tento štát je asi 

dôležitejšie masírovať mládež a obyvateľov rôznymi seriálmi a filmami s násilím a vraždami, ktoré 

nemajú s realitou nič spoločné. Už sme si na to zvykli. Na zabíjanie ako na normálnu bežnú vec, veď 

televízii v priebehu dňa to vidíme nespočetne krát. Ak štát má problém s takouto skupinou (SB), nech 

zastreší túto záujmovú činnosť vo svojej réžii. O tejto problematike a názoroch na ňu, by sa dalo asi 
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písať a diskutovať dlho, nech to riešia tí, ktorí to majú v kompetencii. No najľahšie je všetko zakázať 

a niekoho očierniť (zvlášť teraz keď sa blížia komunálne voľby).“ 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – mediálna vojna proti šesť rokov oficiálne pôsobiacim 

Slovenským brancom rozpútaná ministerstvom obrany má očividne odpútať pozornosť 

občanov a médií od netransparentného a predraženého nákupu stíhačiek F-16 za 1,6 miliary 

eur. Inak sa totiž nedá vysvetliť, prečo práve ministerstvo obrany a práve v čase viacerých 

svojich škandálov (predražený nákup neozbrojených vrtuľníkov Black Hawk 

a netransparentné obstarávanie obrnených vozidiel) spustilo proti brancom mediálnu kampaň. 

Je totiž zaujímavé, že ministerstvo vnútra, NAKA, SIS a polícia s nimi problém nemá.  
  

 Ing. Jana Mániková – pýtala sa na opravu cesty 3. triedy vedúcu cez miestnu časť Uderiná. 

Kraj sa chce totiž údajne zamerať na cesty 2. triedy. 

Starosta – podľa nového rozhodnutia sa cesty 3. triedy majú rekonštruovať v priebehu rokov 

2018 – 2019. J. Lunter však pri osobnej návšteve starostu v kancelárii BBSK prisľúbil 

realizovať opravu cesty v tomto roku. Peniaze na jej opravu sú vyčlenené v rozpočte BBSK. 

V tomto zmysle podali informáciu aj poslanci BBSK p. Baculík a p. Agocs na porade 

starostov v Trenči dňa 27. 06. 2018 

 

 Juraj Rafaj – pýtal sa, kde sa uskutočnia občianske pohreby, keď sa MŠ dočasne presunie do 

KD. Podľa neho by bolo lepšie presunúť MŠ do budovy 1. stupňa ZŠ.  

Starosta – na prechodnú dobu sa na občianske pohreby a iné akcie využije KD v miestnej časti 

Uderiná. Názor na presun MŠ do ZŠ bol už niekoľkokrát riešený. Nie je to možné. 

S dočasným umiestnením MŠ v KD Lovinobaňa súhlasila aj hygienička. 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – umiestnenie MŠ do ZŠ neumožňuje školský zákon, ktorý 

presne stanovuje hygienické a priestorové podmienky pre každého žiaka. K tejto problematike 

sa uskutočnilo aj osobitné zasadnutie Rady školy. 

 

 Marian Mertus – upozornil, že ani jedna zo spomenutých dotácií nebola určená pre miestnu 

časť Uderiná. Na starej budove OÚ je zlá strecha. Pripomenul starostovi aj sľúbený štrk. 

V Uderinej sa nevyhlasujú odstávky vody a elektriny. Žiadal tiež zvolať zasadnutie OZ 

v Uderinej. 

Starosta – zasadnutie OZ v miestnej časti Uderiná sa uskutoční, no práve prebieha výmena 

okien a dverí na budove tamojšieho KD. Odstávky vody a elektriny sa môžu vyhlásiť, len keď 

nám ich vopred ohlásia. 

 

 Vladimír Gábor – znova pripomenul cestu pri nadjazde, kde by bolo dobre dať dopravné 

značenie zakazujúce na ňu vjazd ťažkým vozidlám. 

Starosta – nie je to možné, onedlho sa cesta bude využívať pre potreby výstavby R2. 

 

 Monika Gúgľavová – informovala, že situácia v MŠ sa vyhrotila kvôli nej. 

 Starosta – snažil sa situáciu upokojiť a riešiť férovo. Zdá sa, že problémy sú tam dlhodobo, no 

nik o nich starostu a ani školskú radu neinformoval, potrebuje nestranné informácie. 

 

 Margaréta Žigová – informovala o oprave toaliet v budove Klubu dôchodcov, na ktorú sa 

použilo 2000 € z nadácie Volkswagen. Bude tam ešte potrebné dorobiť omietky. Každý deň 

od 10.00 do 14.00 h je v klube jedna dobrovoľníčka. 

 

 Darina Mochťáková – pýtala na asfaltovanie Partizánskej ulice a riešenie cestných zberačov 

vody. 

Starosta – zberače sa urobili skôr a tak, aby sa na ne mohli pripojiť príslušní obyvatelia 

Partizánskej ul. Ulica sa bude asfaltovať v priebehu tohto mesiaca. 

 

 Jozef Čipčala – žiada obec o dotáciu na registračné karty pre žiakov, ktorých chce prihlásiť do 

IV. ligy. 

 Starosta – žiadosť treba podať písomne, do konca roka by sa to dalo odfinancovať. 

 



 

Zápisnica č. 6/2018 z  OZ konaného dňa 1. augusta 2018 5/5 

 Bc. Andrea Valachová – upozornila na odkrytý poklop kanála na Štúrovej ulici. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – tiež kanál za autobusovou zastávkou pri nadjazde je 

zanesený, treba ho vyčistiť.  

 

 Dana Rafajová – sťažovala sa na slabú spätnú väzbu OcÚ s folklórnym súborom ohľadne 

využívania KD v Lovinobani obcou na pohreby. OcÚ by ich mal informovať o svojich 

akciách v KD. Pýtala sa tiež, kde bude súbor cvičiť, keď bude v KD umiestnená MŠ. 

Starosta – je potrebné sa vopred telefonicky informovať na OcÚ, či nemá v KD akciu. Cvičiť 

môžete v KD v miestnej časti Uderiná. 

 

Mária Špaňhelová – ocenila, že obec plánuje rekonštruovať pamätník obetiam 2. svetovej 

vojny. Väčšina obcí s tým má veľké problémy. 

 

 

K bodu 11/ 

 Starosta obce o 18.30 h ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 06.08.2018 

 

 

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

 

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

 

  Bc. Andrea Valachová   ............................. 

  

 

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

      


