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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 1/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. januára 2020 o 17.00 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. VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu ţiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 

2020/2021 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce–Ing. Marian Lenhard 

Poslanci–Bc. Jozef Košičiar,Ľubica Mániková,PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A.,Ján Roţňai,Mária 

Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová,Bc. Andrea Valachová, Margaréta Ţigová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: 

Poslanci–Ján Baláţ 

 

 

K bodu 1/ 

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

prítomných.Predloţil pôvodný návrh programu zasadnutia, ktorý OZ schválilo hlasmi 

všetkých prítomných poslancov. Následne poţiadal schváliť doplnený program zasadnutia. 

Doplnili sa body č. 7 – odmena hlavnej kontrolórke obce, č. 8 – plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2020 a č. 9 – preplatenie faktúr 1. FC Lovinobaňa za 

súťaţný ročník 2019. 

 

 OZ schvaľujedoplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 01/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce– návrh za overovateľov –Mária Špaňhelová, Bc. Andrea Valachová 

 návrh za členov návrhovej komisie –Ľubica Mániková,Margaréta Ţigová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 02/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  3/  

 Starosta –napísal a na vedenie BB SK dnes poslal ţiadosť o opravu nadjazdu ponad hlavnú 

cestu Zvolen – Lučenec. 



 

Zápisnica č. 1/2020 z OZ konaného dňa 29. januára 2020 2/4 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 03/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 23. 

januára 2020.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 04/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta –informoval OZ o postupe prác na novej budove MŠ. Z vonkajšej strany je budova 

v zmysle projektovej dokumentácie dokončená. Starosta reklamoval jednu stenu, kde kvôli 

nedostatkom na streche došlo k zatečeniu a poškodeniu vonkajšej farby omietky. Farba 

omietky bude opravená. Budova je napojená na vodu, elektriku a plyn. Uţ sa v nej kúri a robia 

sa vnútorné keramické obklady. Predpoklad ukončenia stavebných prác je koniec mája 2020. 

Po porade s riadiacim orgánomnebude potrebné ţiadať o predĺţenie termínu ukončenia stavby. 

Stavba sa prevezme a 2 mesiace zostanú na jej kolaudáciu. Posledná faktúra vo výške vyše 

300 000 € prekročila štátnu dotáciu. Tým pádom sa povaţuje za konečnú a z toho dôvodu by 

mohla byť preplatená aţ po kolaudácii. Budeme preto na MV ţiadať len o preplatenie časti 

tejto faktúry. Zvyšok sumy (cca 24 000 €) nám bude uhradený po ukončení stavby. 

 Pokračuje aj na rekonštrukcia starej kotolne. Budova je uţ uzatvorená. Urobili sa betónové 

múriky pod plechový plášť budovy, namontovali sa brány. S ďalším betónovaním plochy pred 

kotolňou starosta kvôli nepriaznivému počasiu nesúhlasil. Termín ukončenia stavby sa dodrţí. 

Technika z projektu bude dodaná v priebehu februára. Bude ju moţné uskladniť 

v zrekonštruovanej budove. Firma dokončila aj osadenie polopodzemných kontajnerov. 

Vyskytli sa aj menšie komplikácie. Počas prác pri cintoríne robotníci dvakrát narazili na 

prípojku vody a pri cintoríne sa musel okolo týchto kontajnerov urobiť betónový 

opornýmúrik. 

 Na konci minulého roku bolo opravené aj kúrenie v ZŠ. Pokazené riadenie regulačného 

systému kúrenia sa vymenilo. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 5/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – oboznámil členov OR sVZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu ţiakov do 1. 

ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021. Zápis sa uskutoční 7. apríla 2020 od 13.30 do 16.30 h 

v budove I. stupňa. Poslanci dostali návrh VZN prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

 OZ schvaľuje 
VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu ţiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 

2020/2021 

Uzn. č. 6/2020   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta –pokračujeme v schválení odmeny pre hlavnúkontrolórku, o ktorej sme prvýkrát 

rokovali na OZ 4. decembra 2019.Odmena vo výške 30 % jej hrubého mesačného platu jej 

bude vyplatená počas nasledujúcich troch mesiacov, aby dosiahla celkovú sumu 500 €.  

 

 OZ schvaľuje 



 

Zápisnica č. 1/2020 z OZ konaného dňa 29. januára 2020 3/4 

Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30 % jej hrubej mesačnej mzdy na február, 

marec a apríl roku 2020. 

 Uzn. č. 7/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Ing. Alexandra Vranová –predloţila OZ na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Obce Lovinobaňa na I. polrok 2020.Plán zahŕňa vypracovanie správy o kontrolnej 

činnosti za rok 2019, kontrolu čerpania výdavkov spojených s konaním parlamentných volieb 

29. februára 2019 a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2019. 

 

 OZ schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lovinobaňa na I. polrok 2020. 

Uzn. č. 8/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  9/  

 Starosta – informoval o ţiadosti1. FC Lovinobaňa o preplatenie faktúr za súťaţný ročník 2019 

vo výške 218 €. Futbalisti vyčerpali schválenú dotáciu vo výške 1000 €, no predseda klubu 

Pavol Gabľas ešte navyše uhradil z vlastných prostriedkov náklady vo výške 218 €. 

Vyúčtovanie doniesol na obecný úrad 27. decembra 2019. Dotácia pre futbalistov sa vyplácala 

dvoma spôsobmi. Časť peňazí sa na predloţené bločky vyplácala trénerovi Jozefovi Čipčalovi 

a časť peňazí šla na účet P. Gabľasa, z ktorého následne platil nevyhnutné poplatky pre 

futbalový zväz. Obec totiţ nemôţe hradiť poplatky futbalovému zväzu z vlastného účtu. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – nie je to veľká suma, treba im to vyplatiť a futbalistov podporiť. 

 Ing. Alexandra Vranová – pýtala sa, či P. Gabľas je stále štatutárom 1. FC Lovinobaňa. 

 Ing. Miroslava Tkáčová –P. Gabľas je štatutárom a zatiaľ občianske zdruţenie 1. FC 

Lovinobaňa nechce zrušiť 

 Jozef Čipčala – P. Gabľas junior plánuje obnoviť muţstvo „starých“ futbalistov. Peniaze 

z dotácie šli najmä na rozhodcov, štartovné a občerstvenie. 

 Starosta – v budúcnosti treba doniesť vyúčtovanie skôr. V prípade potreby sa dotácia môţe 

v priebehu roka navýšiť. Predloţené vyúčtovanie ešte musí prekontrolovať hlavná kontrolórka 

obce. 

 

 OZ schvaľuje 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre1. FC Lovinobaňa na súťaţný ročník 2019 a ukladá 

hlavnej kontrolórke obce toto vyúčtovanie skontrolovať. Poţadované finančné prostriedky sa 

uvoľnia po predloţení jej správy.  

Uzn. č. 9/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10/ 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa na ţiadosť p. Ondreja Belicu o opravu pozemku pred 

školskou budovou, ktorú predloţil na OZ dňa 4. decembra 2019, a na obecný 

pozemokv školskom areáli neoprávnene zabratý občanmi bývajúcimi na u. B. S. Timravy. 

 Starosta – musíme najskôr zistiť čo by stála úprava pozemku pred školskou bytovkou. Urobí 

sa to spolu s inými komunikáciami v obci po dokončení výstavby novej MŠ. Časť zabraného 

obecného pozemku, ktorá je súčasťou staveniska, bude potrebná ne novú MŠ. V tejto časti 

pozemku sú ploty presunuté, nový plot vybuduje obec. V najhornejšej časti pozemku občania 

zabrali len pár metrov štvorcových (neoprávnene zabraný pozemok má tvar ihlana zuţujúceho 

sa smerom k jablkovému sadu). Týmto by sa mohla dať moţnosť odkúpiť si, čo zabrali. 

Studňu, ktorú v dolnej časti pozemku urobil pán Sedláček, ponecháme a p. Sedláčkovi 

umoţníme k nej prístup. 
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 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – k tomuto problému sa vrátime po dokončení výstavby 

novej MŠ. Nová budova má väčšiu rozlohu ako stará budova MŠ, preto občanmi zabrané 

pozemky budú potrebné na umiestnenie hojdačiek, preliezok a pieskovísk. 

 Starosta – vysúťaţila sa aj nová kuchyňa pre MŠ v celkovej sume 20 000 €. Pôvodne sa 

počítalo aţ so sumou 50 000 €. Oproti pôvodným plánom sa ušetrilo aţ 30 000 €! 

 Bc. Andrea Valachová– upozornila, ţe na ul. SNP nesvietia pouličné lampy. 

 Mária Špaňhelová – pýtala sa, či zo starej MŠ neostala funkčná chladnička. Vyuţila by sa 

v KD v Uderinej. V strede miestnej časti Uderiná je rozpadnutá budova, ktorá má asi 5 

vlastníkov. Pýtala sa starostu na moţnosť jej asanácie. Komisia pre miestnu časť Uderiná sa 

dohodla zlikvidovať agačinu pri vjazde do Uderinej od Lovinobane a vysadiť  tam čerešne. 

Pozemok však vlastní cirkev. 

 Starosta – niektoré elektrické spotrebiče zo starej budovy sa vyuţijú v novej MŠ. Zistí, či sa 

uvoľnila funkčná chladnička. O povolenie na výrub drevín musia poţiadať cirkev. Musí sa 

uviesť dôvod výrubu týchto drevín a Úrad ţivotného prostredia musí uskutočniť obhliadku 

a dať povolenie na výrub. 

 Mária Špaňhelová – odovzdala satarostovi obce, zástupcovi starostu a M. Ţigovej Ďakovné 

listy Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Uderinej za 

pomoc a podporu pri jej aktivitách. 

 

 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na odvoz tuhého komunálneho odpadu. 

 Starosta – obci bola schválená zmluva s Úradom práce na jedného zamestnanca, ktorý bude 

mať na starosti kontrolu odvozu odpadu. Z tohto projektu zamestnaný Peter Peťko (95 % jeho 

mzdy hradí ÚP) bude od 1. februára 2020 kontrolovať vyváţanie 110 l nádob na zmesový 

komunálny odpad(ZKO) a aj ich obsah. Takto získame prehľad, koľko nádob na ZKO firma 

Mepos v našej obci vyvezie. Obec bude platiť len za nádoby, ktoré naozaj vyvezú. Dve menšie 

vrecia so ZKO sa však počítajú ako jedna 110 l nádoba na ZKO. 

 

K bodu 11/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.30 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

V Lovinobani dňa 9.-10.02.2020 

 

 

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

 

Overovatelia: Mária Špaňhelová  ............................. 

 

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

 

 

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

     


