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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 7/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. októbra 2019 o 17.05 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Informácia o investíciách – Materská škola, dobudovanie systému triedeného zberu odpadu 

6. Monografia obce Lovinobaňa – slávnostné uvedenie do ţivota, posedenie v ZŠ, pohostenie 

(organizácia podujatia)  

7. Opatrovateľská sluţba (schválenie dotácie), projektový manaţment projektu 

8. Pridelenie sociálneho bytu, ţiadosť P. Huláková 

9. Ţiadosť o zmenu nájomcu v sociálnom byte (z Oláhová Jana na Oláhová Anna) 

10. ALMIX o. z. – ţiadosť o preplatenie faktúry za ozvučenie kultúrneho podujatia 

11. Rôzne  

12. Záver 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláţ, Ľubica Mániková, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., Ján Roţňai, Mária 

Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová, Bc. Andrea Valachová  

 

Neprítomní: 

Poslanci – Bc. Jozef Košičiar, Margaréta Ţigová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

 

K bodu 1/ 

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

Predloţil pôvodný návrh programu zasadnutia, ktorý OZ schválilo. Následne poţiadal schváliť 

doplnený program zasadnutia. Doplnil sa bod č. 11 – Správy nezávislého audítora ku KÚZ A 

IUZ. 

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 59/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Ján Baláţ, Ján Roţňai 

 návrh za členov návrhovej komisie – Ľubica Mániková, Mária Špaňhelová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 60/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta obce – plechové kryty šácht na futbalovom štadióne boli opravené. Rovnaké kryty pri 

obidvoch kostoloch v Uderinej budú tieţ opravené. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – pýtal sa na opravu chodníkov na nadjazde. 

 Starosta – nemal čas sa tomu venovať. BBSK sa však pripravuje na asfaltovanie niektorých 

ciest 3. triedy, medzi nimi aj cesty z Lovinobane do Cinobane. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 61/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 Obecná rada od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva nezasadala.  

    

 

K bodu  5/  

 Starosta obce – stavba novej budovy MŠ pokračuje. Nosná časť strechy je hotová. Budova sa 

uzatvorí a zateplí, aby sa v zimných mesiacoch mohlo pracovať vo vnútri. Robí sa aj 

odvodnenie svahu. Vodovodná prípojka je po dvoch mesiacoch urobená. Hotová je aj 

elektrická prípojka. Plynová prípojka je odsúhlasená, musí sa urobiť len preloţka.  

 Rekonštrukcia starej kotolne v rámci projektu na separáciu odpadov v obci je tieţ v plnom 

prúde. Po vybúraní podlahy sa však narazilo na hrubú vrstvu surového odpadového 

magnezitu, ktorý neustále pracoval a podlahu budovy ničil. Niektoré obvodové stĺby vytlačil 

von o 10 cm. Všetok magnezit sa vyviezol preč. Firma si chcela za túto prácu navyše 

vyúčtovať 70 000 €, starosta ju stlačil na 50 000 €. Firmu zároveň informoval, ţe za zbúranie 

starej veţe a rúry jej obec tým pádom platiť nebude. Obvodový múr kotolne bude 

vybetónovaný do výšky 1 m v tvare písmena L, zvyšok stavby, vrátane brán, bude obloţený 

plechom. Pripravujú sa aj dve miesta na polopodzemné kontajnery. Dodané budú asi o mesiac. 

Kvôli inţinierskym sieťam sa budú musieť umiestniť asi o 8 m ďalej ako sa plánovalo. 

Technika bude dodaná vo februári 2020, keď uţ bude prestavba kotolne hotová. 
 Bc. Andrea Valachová – Bude sa za umiestnenie odpadu na tejto skládke platiť? 
 Starosta – nie, bude to sluţba obce občanom vykonávaná raz mesačne. Obec bude pomocou 5-

tonovej vlečky s hydraulickou rukou zbierať aj „zelený“ odpad. 
 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 62/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – knihy sú vytlačené, boli dodané na obecný úrad. Pripravuje sa slávnostné uvedenie 

monografie do ţivota v priestoroch základnej školy. Po dohode s riaditeľkou ZŠ sa vyuţije 

chodba na prízemí budovy 1. stupňa. Pre pozvaných hostí sa pripraví občerstvenie. Pozveme 

autorov knihy, poslancov OZ, riaditeľky, zástupkyne a učiteľky MŠ a ZŠ, vedúce školských 

jedální a darcov fotografií do knihy. Zoznam hostí môţu poslanci a poslankyne doplniť 

svojimi návrhmi. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – deň uvedenia knihy do ţivota sa zvolil podľa moţností 

autorov. Účasť priľúbili všetci. Slávnosť bude prístupná verejnosti a kniha sa bude na nej dať 

kúpiť v zľave za 20 €. Inak sa bude predávať za 27 €. Do slávnostného uvedenia knihy si ju 

môţu občania objednať na obecnom úrade osobne, mailom alebo telefonicky tieţ za uvádzaciu 

cenu 20 €. 

 Bc. Andrea Valachová, Ing. Miroslava Tkáčová, Mária Špaňhelová – navrhli pozvať len 

učiteľky a učiteľov z Lovinobane, vrátene dôchodcov, a aj zástupcov Matice slovenskej. 
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 OZ schvaľuje  
slávnostné uvedenie monografie Lovinobane do ţivota v priestoroch ZŠ dňa 26. októbra 2019, 

za účasti autorov tejto knihy a pozvaných hostí, pri ktorom bude uskutočnená beseda 

k predmetnému dielu a podané občerstvenie.  

Uzn. č. 63/2019   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – projekt k schválenej dotácii opatrovateľskej sluţby je potrebné riadiť 

prostredníctvom externého manaţmentu, ktorý sa venuje tejto činnosti. 

Ing. Miroslava Tkáčová – Koľko opatrovateliek pracuje v obci cez obecný úrad? 

Starosta – asi 3, v rámci projektu pribudne ďalšia opatrovateľka. Dopyt po opatrovateľkách 

stále rastie, takţe v budúcnosti ich bude viac. 

 

OZ schvaľuje  
 Projektový externý manaţment k projektu „Podpora opatrovateľskej sluţby v obci 

Lovinobaňa“ prostredníctvom firmy PROROZVOJ, s. r. o. za cenu 990 € na 12 mesiacov. 

 Uzn. č. 64/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 

 Starosta – informoval o ţiadosti p. Tatiany Hulákovej na pridelenie sociálneho bytu. Býva 

sama v jednej z fabrických bytoviek. Jej syn sľúbil prispievať matke na sociálny byt. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – podľa VZN o prenájme sociálnych bytov rozhoduje 

o pridelení bytu obecná rada. Opýtal sa Bc. Valachovej, či súhlasí s pridelením sociálneho 

bytu p. Hulákovej. Po konzultácii so starostom obidvaja prítomní členovia OR súhlasili 

s prenájmom obecného sociálneho bytu p. Tatiane Hulákovej. 

     

 OZ berie na vedomie  

Prenájom voľného sociálneho bytu Tatiane Hulákovej. 
Uzn. č. 65/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – informoval o ţiadosti Jany a Anny Oláhovej o zmenu nájomcu prenajatého 

sociálneho bytu z Jany Oláhovej na jej vnučku Annu. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – opýtal sa Bc. Valachovej, či ako členka OR súhlasí 

s predloţenou ţiadosťou. Bc. Valachová upozornila, aby boli v byte prihlásené obidve 

ţiadateľky. Po konzultácii so starostom obidvaja prítomní členovia OR súhlasili so zmenou 

nájomcu prenajatého sociálneho bytu z Jany Oláhovej na jej vnučku Annu.                                

. 

 

 OZ berie na vedomie 
Ţiadosť o zmenu nájomcu prenajatého sociálneho bytu Jany Oláhovej na jej vnučku Annu. 

 Uzn. č. 66/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – informoval o ţiadosti občianskeho zdruţenia ALMIX o preplatenie faktúry vo 

výške 500 € za ozvučenia kultúrneho podujatia konaného v obci 31. augusta 2019. Podujatie 

sa kon konalo 31. augusta 2019. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – bol tam bohatý kultúrny program, vystupovali obidva 

lovinobanské spevácke súbory (Spievanky a Vrbiniačky). Akcia bola pre obec prínosom. 
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 OZ schvaľuje 
Ţiadosť o. z. ALMIX o preplatenie faktúry za ozvučenie kultúrneho podujatia konaného dňa 

31. augusta 2019 vo výške 500 €. 

 Uzn. č. 67/2019 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 (Ing. Miroslava Tkáčová) 

 

 

K bodu 11/ 

 Starosta – poslanci dostali správy nezávislého audítora ku KÚZ a IUZ elektronickou poštou. 

Audítor v obidvoch prípadoch konštatoval, ţe obec postupovala v súlade so zákonmi. 

 

 OZ berie na vedomie 
Správy nezávislého audítora ku konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 

2018. 

 Uzn. č. 51/2019  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 12/ 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – keďţe v terťom štvrťroku 2009 bolo len jedno zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, odmeny poslancov budú vyplatené na konci kalendárneho roku za 

tretí i štvrtý štvrťrok 2019 spolu.  

 Starosta – septembrové zasadnutie OZ sa nekonalo kvôli čerpaniu dovolenky starostu obce. 

Vyzval tieţ poslancov, aby do 31. októbra 2019 podali návrhy do rozpočtu obce na rok 2020. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – na ţiadosť niektorých občanov nastolila štyri problémy:  

1. Jarkom od kultúrneho domu ide odpadová voda, je tam zápach. 

2. Ţelezničná zastávka sa stále znečisťuje, iniciatívne ju čistí Ľudmila Beňová. 

3. Nový chodník na Ţelezničnej ulici znečisťujú plody pri chodníku stojacich sliviek 

natoľko, ţe sa po chodníku nedá ísť. Vlastníci by mali plody zbierať alebo stromy spíliť. 

4. Pracovníci VPP namiesto práce postávajú, nekosia priestor okolo autobusových zastávok 

a jarok. 

 Starosta – jarok v strede obce slúţi na odvod vody z vodojemu. Nie je to chodník. Starosta ho 

dal prehradiť, aby ho ľudia neznečisťovali. Ţelezničnú zastávku vlastnia ţeleznice, treba sa 

obrátiť na ich vedenie. Čo sa týka pracovníkov VPP a kosenia, obec má len dvoch schopných 

koscov. Všetci schopnejší ľudia si uţ našli prácu. Obec nemá ani koordinátora, ÚP nám ho uţ 

neposkytne. Obec okrem toho zamestnáva na technické práce len dvoch ľudí (M. Ondrisa a D. 

Pomykala) a kosí cintorín, areál školy a ostatné verejné priestory. Občanom nič nebráni v tom, 

aby si priestory okolo svojich pozemkov kosili aj sami. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – navrhla tieţ vypracovať architektonický plán na revitalizáciu centra 

obce, aspoň tej časti centra čo patrí obci. Obec totiţ namá kultúrne centrum. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – v centre obec fakticky vlastní len cesty. 

 Starosta – máme stavebnú komisiu, môţe sa tejto úlohy zhostiť. Starosta prisľúbil účasť na 

rokovaní komisie. 

 

 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa, či obec má nejaké stavebné pozemky vhodné na stavbu 

rodinných domov pre mladých ľudí. 

 Starosta – obec také pozemky nemá. Keby začala pozemky vykupovať, ich cena by 

automaticky vzrástla. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – v starom pláne rozvoja obce z 80-tych rokov 20. storočia 

sa predpokladalo rozširovanie obce smerom na Uderinú a od Mlynskej ulice k hlavnej ceste. 

To však mala byť hromadná výstavba, ktorá je zatiaľ neaktuálna. V obci je dosť starých 

domov na predaj. 

 

 Milan Mertus – poďakoval za kanalizačné rúry, ktoré svojpomocne osadil i za opravu 

vestibulu KD v miestnej časti Uderiná. Poprosil obec ešte o malé válovčeky na zvádzanie 

vody, ktorá tečie z jeho pozemku na cestu, do potoka. 
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 Starosta – všetky práce týkajúce sa odvedenia daţďových vôd do potoka sa vykonávajú 

načierno, pretoţe potok je vlastníctvom Povodia Ipľa.  

 

 Mária Špaňhelová – poprosila starostu o zakúpenie vyradených zvodidiel, ktoré predáva 

Regionálna správa ciest. Upozornila, ţe kontajner pri cintoríne je prehrdzavený. Starostu obce 

i poslancov pozvala na stretnutie občanov, ktoré sa uskutoční v miestnej časti Uderiná 19. 

októbra 2019 o 16.00 h. 

 Starosta – prehrdzavené kontajnery budú postupne vymenené. 

 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – vyzval poslancov, aby, ak majú záujem, prispeli nejakým 

článkom do lovinobanského občasníka. 

 

 Katarína Čipčalová – pýtala sa, či obec môţe inštalovať zrkadlo na kriţovatku Školskej ul. 

a ulice Štefánikovej. Poprosila tieţ starostu, aby p. Vývleková poskytla peniaze Jozefovi 

Čipčalovi, keď potrebuje niečo kúpiť futbalistom. 

 Starosta – cesty na obidvoch uliciach patria štátu, preto tam obec nemôţe nič inštalovať. Moţe 

to len navrhnúť Regionálnej správe ciest. Čo sa týka futbalu, všetko sa vypláca na osobnú 

zodpovednosť starostu obce. P. Vývleková sa len presne drţí zákona a inštrukcií. 

 

 Jozef Čipčala – upozornil na parkovanie áut na kriţovatke ulíc Školskej a Štefánikovej, ktoré 

kriţovatku zneprehľadňujú. Tieţ ţiarovka pouličnaj lampy pri hasičskej zbrojnici je vypálená. 

Treba ju vymeniť. 

 Starosta – polícia odmietla problém s parkujúcimi autami na predmetnej kriţovatke riešiť. 

Vypálených ţiaroviek v obci je viac, postupne sa menia. 

 

 

K bodu 13/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.20 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 11.10.2019 

 

 

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

 

Overovatelia: Ján Baláţ   ............................. 

 

  Ján Roţňai   ............................. 

 

 

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

     


