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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 7/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. septembra 2018 o 17.07 h 

v miestnej časti Uderiná. 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Informácia k MŠ a investíciám 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 02/2018 – projekt pre ZŠ 

7. Žiadosť p. Čipčalu na financovanie žiackeho futbalu do konca r. 2018 

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Pavol Gabľas, Ing. Michal Lenhard, Ing. Jana Mániková, PhDr. Pavel Mičianik, 

PhD., M.A., Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: 

Poslanci – Miroslav Bella, Bc. Jozef Košičiar  

 

 

K bodu 1/ 

 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.07 h a privítanie prítomných. 

Predložil návrh programu zasadnutia a navrhol ho doplniť o Správu o výsledku kontroly 

plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Lovinobaňa za II. polrok 2017 predložený hlavnou 

kontrolórkou obce Ing. Alexandrou Vranovou. 

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 59/2018  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

Starosta – návrh za overovateľov – Ing. Jana Mániková, Bc. Andrea Valachová 

návrh za členov návrhovej komisie – Ján Baláž, Ján Uhrin 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 60/2018  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta – p. Peter Babiak na radu právničky nepodpísal uznanie dlhu voči obci za investície 

obce do ubytovne KORD. Zároveň opäť prisľúbil vrátiť obci investované peniaze po odpredaji 

budovy. Ak peniaze nezaplatí, obec z budovy všetok svoj majetok demontuje. Pozve p. 

Babiaka na zasadnutie OR. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – mal by prísť aj so svojou právničkou, aby vyjasnila prečo 

odporučila p. Babiakovi nepodpísať uznanie dlhu, keď je ochotný ho zaplatiť. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 61/2018    Za: 7 (prišli Pavol Gabľas na Ing. Michal Lenhard)   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 12. 

septembra 2018.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 62/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta obce  

 Materská škola – bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebnú časť projektu, ponuky sa 

môžu podávať do 1. októbra 2018. Na vybavenie kuchyne MŠ nie je zatiaľ stanovený termín. 

Firma Eurobuilding podáva voči súťaži znova zbytočné námietky. Riadiaci orgán rozhodne, či 

VO prebehne ešte v starom alebo už v novom elektronickom trhovisku. 

 Triedený zber odpadu – obci schválili žiadosť na dobudovanie triedeného zberu odpadu 

a pridelili jej na tento účel dotáciu vo výške 260 908 €. Celkové oprávnené náklady spolu 

s päťpercentnou spoluúčasťou obce sú 274 640 €. Z týchto peňazí sa rekonštruuje kotolňa na 

Štvrti 1. mája a kúpia sa stroje (vlečka za traktor, príves na veľkoobjemové kontajnery, 6 

kontajnerov, hydraulická ruka, drapák a iné) i podzemné kontajnery (dva sa umiestnia na 

Štvrti 1. mája a dva pri cintoríne) 

 Pamätník padlých v 2. svetovej vojne – pamätník bol pozrieť kamenár, ktorý následne na 

OÚ doručil ponuku na jeho opravu v sume 12 000 €. Je to príliš veľa, keďže obec dostala 

dotáciu vo výške 6000 €. Búracie práce preto obec urobí svojpomocne, na schody sa tiež dá 

lacnejšia dlažba (nie kameň). Pomník bol obložený mramorom rozličnej hrúbky, konštrukcia 

sa preto vyrovná betónom. Renovácia bude stáť približne 9000 €. Je na ňu vypísané verejné 

obstarávanie. 

 Miesne komunikácie – práce na chodníkoch a cestách boli ukončené. Do budúcnosti musíme 

počítať aj s opravou Štúrovej ul. (Mechurín), Kuncova a komunikácií v miestnej časti 

Uderiná, ktoré sú tiež v dezolátnom stave. To znemožňuje kvalitnú zimnú údržbu týchto 

komunikácií. 

 Ing. Jana Mániková – pýtala sa na opravu strechy budovy OÚ v miestnej časti Uderiná. 

 Starosta – s p. Vladimírom Mánikom sa mu nepodarilo dohodnúť na jej oprave a neozval sa 

ani p. Adam, ktorého v tejto veci tiež kontaktoval. 

 

 OZ berie na vedomie  

Uzn. č. 63/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – predložil OZ na schválenie rozpočtové opatrenie č. 02/2018/ZŠ. ZŠ žiada na 

dofinancovanie jazykovej učebne 5000 € z vlastných príjmov, ktoré má vo výške 10 150 €. Je 

potrebné prijať rozpočtové opatrenie, aby mohli tieto prostriedky použiť na odfinancovanie 

učebne. Rozpočet ZŠ je totiž súčasťou rozpočtu obce. 
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 Ing. Alexandra Vranová, Bc. Andrea Valachová – návrh rozpočtového opatrenia, ktorý 

predložila ZŠ, je mätúci. Žiadajú objasnenie bodov č. 4 a 5 navrhovaného rozpočtového 

opatrenia. 

 

 OZ neschvaľuje  

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 02/2018/ZŠ 

Uzn. č. 64/2018   Za: 0  Proti: 7  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – informoval o žiadosti p. Jozefa Čipčalu na financovanie sezóny futbalu detí na roky 

2018 – 2019. Žiada 2000 €. Do konca roka to bude odhadom zhruba 100 € na mesiac plus 

náklady na kosenie trávnika a spotrebovanú el. energiu. Prostriedky na žiacky futbal na rok 

2019 sa budú musieť zapracovať do rozpočtu obce. 

 

 OZ schvaľuje 

Žiadosť p. Čipčalu o finančný príspevokpre činnosť futbalového klubudo konca roku 2018.  

Uzn. č. 65/2018  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – navrhol schváliť žiadosť ZŠ o dofinancovanie jazykovej odbornej učebne v rámci 

projektu „V mnodernej škole vzdelanie pre každého“.  

 OZ schvaľuje 

Zmenu rozpočtu na 5 % spolufinancovanie projektu ZŠ V modernej škole vzdelanie pre 

každého.  

Uzn. č. 66/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – navrhol OZ zobrať na vedomie Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva Lovinobaňa za II. polrok 2017 predložený hlavnou kontrolórkou obce 

Ing. Alexandrou Vranovou. Správu dostali poslanci k nahliadnutiu. 

 Ing. Alexandra Vranová – kontrolovala zápisnice zo štyroch obecných zastupiteľstiev, 

neobjavila chyby. Upozornila však, že správy ZŠ a MŠ obecné zastupiteľstvo nemajá zobrať 

na vedomie ale ich má schváliť. 

 OZ berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Lovinobaňa za II. polrok 

2017   

Uzn. č. 67/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – navrhol zobrať na na vedomie Konsolidačnú výročnú správu Obce Lovinobaňa za 

rok 2017. Poslanci dostali správu k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. 

 OZ berie na vedomie 

Konsolidačnú výročnú správu Obce Lovinobaňa za rok 2017.  

Uzn. č. 68/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – Evanjelická cirkev a. v. požiadala obec o príspevok 100 € na občerstvenie pri 

príležitosti 155. výročia pamiatky posvätenia miestneho evanjelického chrámu. 

 OZ schvaľuje  

Príspevok 100 € na občerstvenie pri príležitosti 155. výročia pamiatky posvätenia miestneho 

evanjelického chrámu  

Uzn. č. 69/2018   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 Starosta – je potrebné pripraviť nové výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej školy, 

stanoviť termín otvárania obálok záujemcov a termín samotného výberového konania.  
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 Bc. Andrea Valachová – otvorenie obálok navrhla na 9. október 2018 a samotné výberové 

konanie predbežne na 18. október 2018 

 Starosta – súhlasil s navrhnutými termínmi. 

 

 Starosta – ZO Jednoty dôchodcov v miestnej časti Uderiná požiadala o 80 € na občerstvenie 

pre posedenie  ku dňu úcty k starším. Pre klub dôchodcov v Lovinobani prispievame čiastkou 

50 €.  

 Mária Špaňhelová – na posedenie chce pozvať nielen jubilantov, ale napríklad aj 70-nikov. 

 Ing. Jana Mániková – s touto položkou sa počítalo v rozpočte. 

 

 

K bodu 9/ 

 Bc. Andrea Valachová – informovala, že doplňujúce voľby do rady školy schválila školská 

inšpekcia. 

 Starosta – riaditeľka ZŠ doručila na OÚ aj zápisnicu z voľby. 

 

 Starosta – reagoval na sťažnosti ohľadne dažďovej vody pritekajúcej z hôr do Lovinobane 

i Uderinej. MVDr. M. Fleškovi napísal list, aby lesná spoločnosť zhotovila vodozádržné prvky 

na lesných cestách, pretože počas dažďov po nich voda steká do obce a obci i občanom 

spôsobuje škody na majetku. V prípade ich neupravenia obec zakáže lesným mechanizmom 

vstup na obecné komunikácie. 

 Ing. Dušan Mánik – na lesných cestách sú odrážky, no neobnovujú sa. Preto aj cintorínska 

cesta je samé blato vždy keď prší. 

 Pavel Rimaj – voda z kopca ide z cintorína do rúr. Bolo by dobre vykopať jarček s môstikom 

a vodu tak odraziť. 

 Ján Krupčiak – jediné riešenie je vždy po ťažbe rozkopať celú cestu, aby voda zostala v lese 

a na lúkach a nestekala po nej do obce.  

 Starosta – cesta nad cintorínom nie je obecná, je to zložitý problém. Situáciu pôjde osobne 

preveriť. 

 

 Ing. Dušan Mánik, Pavel Rimaj, Mária Špaňhelová – vyjadrili nespokojnosť s rekonštrukciou 

cesty 3. triedy, ktorá vedie cez miestnu časť Uderiná. Uviedli viacero konkrétnych 

nedostatkov. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – upozornil, že cesta nie je majetkom obce, ale patrí 

BBSK. Navrhol, aby všetky uvedené nedostatky spísali, doplnili fotografiami a čo najskôr ich 

odovzdali starostovi obce, aby mohol cestu reklamovať. 

 

 p. Beňová – upozornila, že smerom k Lovinobani nesvietia lampy pouličného osvetlenia. 

Navrhla, aby aspoň jeden deň v týždni jeden úradník z OÚ 2 – 3 hodiny úradoval v Uderinej. 

 

 Ing. Dušan Mánik, Pavel Rimaj – žiadali umiestniť kontajner na odpad, ktorý je v 

areáli cintorína, mimo cintorín. Ku kontajneru by sa mala umiestniť tabuľa s upozornením na 

monitorovaciu kameru.  

Starosta – odmietol umiestniť kontajner mimo cintorín, pretože by sa doňho vyvážal všetok 

odpad, nielen odpad z cintorína. Obec navyše likviduje na požiadanie občanov všetky druhy 

odpadov (vrátane stavebného odpadu). Vickrát to bolo vysvetlené v miestnych novinách. 

 

 Ján Krupčiak – vyjadril sa k hnojisku za Uderinou. Celý priestor kúpil na dražbe Vladimír 

Murán z Rátky. Ako vlastník by to mal dať do poriadku. 

 

 Marian Mertus – chcel by v Uderinej robiť podobné akcia ako robí v Lovinobani o. z. 

Margarétka. Išlo by o posedenia pre seniorov zhruba 2x do mesiaca.  
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 Ing. Dušan Mánik – v miestnej časti Uderiná je už dva mesiace zatvorený obchod. Žiadal 

kontaktovať vedenie spoločnosti CBA. 

Starosta – CBA kúpili Poliaci. Keď tam telefonoval, oznámili mu, že situáciu riešia. 

 

 p. Galádová – pýtala sa, či by miestna časť Uderiná nemohla mať počas volieb samostatný 

volebný obvod. 

Starosta – menil sa volebný zákon, nevedel sa k tomu kvalifikovane vyjadriť. Zistí to presne. 

 

 Bc. Andrea Valachová – sťažovala sa na túlavé psy v strede obce. 

 

 Ing. Michal Lenhard – žiadal riešiť neúnosnú a nebezpečnú situáciu s parkovaním motorových 

vozidiel na križovatke ulíc SNP a Školská. 

 

 

 

K bodu 10/ 

 Starosta obce o 19.15 h ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 04.10.2018 

 

 

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

 

Overovatelia: Ing. Jana Mániková   ............................. 

 

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

  

 

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

      


