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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 2/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. apríla 2020 o 17.00 h 

v Kultúrnom dome v miestnej časti Uderiná. 
 

 

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. 2/2020– Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lovinobaňa 

7. Smernica č. 01/2020 o postupe vybavovania petícií v obci Lovinobaňa 

8. Petícia obyvateľov časti ulice Komenského 

9. Vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra obce 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovinobaňa a rozpočtovému 

hospodáreniu za r. 2019 

11. Záverečný účet obce Lovinobaňa a rozpočtové hospodárenie za r. 2019 

12. Vladimír Oláh – ţiadosť o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 

13. Dušan Berky – ţiadosť o pridelenie sociálneho bytu 

14. Lea Tkáčová – ţiadosť o odpustenie nájomného 

15. Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomeroch starostu obce za r. 2019 

16. Nové práce investičnej povahy (oprava strechy prev. budovy ČOV, rekonštrukcia el. rozvodov 

v priestoroch OÚ, zábradlie domu sluţieb) 

17. Rôzne 

18. Záver 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce–Ing. Marian Lenhard 

Poslanci–Ján Baláţ, 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: 

 

 

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. 

Doplnil sa bod č. 16 – Nové práce investičnej povahy (oprava strechy prev. budovy ČOV, 

rekonštrukcia el. rozvodov v priestoroch OÚ, zábradlie domu sluţieb) a do bodu č. 17 – 

vypracovanie geometrického plánu obecného pozemku, ktorý chce kúpiť p. Sarvašová. 

 

 OZ schvaľujedoplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 10/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 2/  

 Starosta obce– návrh za overovateľov –Ján Baláţ, Bc. Jozef Košičiar 

 návrh za členov návrhovej komisie –Ján Roţňai, Bc. Andrea Valachová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 11/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  3/  

 Starosta –majiteľom rozpadnutého domu na Uderinej odoslal list, v ktorom im navrhol 3 

riešenia: dom rekonštruovať, zbúrať alebo ho predať obci (obec by ho následne zbúrala). 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 12/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 Starosta – obecná rada od posledného zasadnutia OZ kvôli koronavírusu nezasadala. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 13/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta –informoval OZ, ţe nová budova MŠ je pred dokončením. Minulý týţdeň mali na 

stavbe kontrolný deň. Dokončiť treba ešte osadenie zárubní a dverí, slabopúdové vedenie 

vonku a vonkajšie terénne úpravy. Farba dlaţby sa zmenila z červenej na sivú, keďţe červenú 

nevedeli zohnať. Prišlo aj zariadenie kuchyne, budúci týţdeň sa namontuje. Následne začne 

proces odovzdávania stavby. Financovanie stavby zdrţuje skutočnosť, ţe MV funguje 

v núdzovom reţime. Posledná faktúra na 30 % nákladov uţ obci prišla. Z vlastných zdrojov 

obec ešte zaplatí 10 % nákladov, pretoţe úver je uţ vyčerpaný.  

 Rekonštrukcia starej kotolne je ukončená, stroje a kontajnery boli obci dodané (len stroje stáli 

70 000 €). Osadené sú aj polopodzemné kontajnery. Stavbu musia prísť skontrolovať z MV. 

Potom sa projekt ukončí a preplatia sa faktúry. 

 Ján Baláţ – pýtal sa na ţľab za kotolňou. 

 Starosta – ţľab nebol súčasťou projektu, urobí ho svojpomocne obec. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 14/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – stručne poslancov oboznámil s VZN č. 2/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce Lovinobaňa. Poslanci dostali návrh VZN prostredníctvom elektronickej pošty. Poriadok 

sa doplnil v zmysle nového zákona, starý prevádzkový poriadok z r. 2011 sa týmto ruší. 

S telami zosnulých môţe narábať len pohrebná sluţba a nikto k nim nemôţe mať prístup. 

 Ján Baláţ – pýtal sa, či sa vyuţíva chladnička na uloţenie tiel. 

 Starosta – chladnička bola opravená, takţe sa vyuţíva. 

  Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na poškodzovanie náhrobných pomníkov. 

 Starosta – obec za poškodzovanie náhrobných pomníkov nezodpovedá, pretoţe cintorín nie je 

stráţený. 

 Bc. Jozef Košičiar – v takomto prípade sa jedná o priestupok a to rieši trestný zákon. 

 

 OZ schvaľuje 
VZN č. 2/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lovinobaňa 

Uzn. č. 15/2020   Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  7/  

Starosta –stručne poslancov oboznámil so Smernicou č. 01/2020 o postupe vybavovania petícií 

v obci Lovinobaňa. Poslanci ju dostali prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

 OZ schvaľuje 
Smernicu č. 01/2020 o postupe vybavovania petícií v obci Lovinobaňa 

 Uzn. č. 16/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Starosta –informoval opetícii občanov časti ul. Komenského. Sťaţujú sa na parkovanie áut na 

cestnej komunikácii a na prejazdy z Komenského ul. po poľnej ceste na hlavnú cestu. 

 Ing. Miroslava Tkáčová –parkovanie na komunikáciách je problém celej obce. Upozornila na 

zaparkované vozidlá na obidvoch stranách cesty pri Kurnasovcoch na kriţovatke ulíc Školskej 

a Štefánikovej. 

 Starosta – na ul. SNP a Štefánikovej sú cesty štátne, nie obecné. Naproti tomu Komenského 

ul. spravuje obec. 

 

 OZ schvaľuje 
Umiestnenie dopravných značiek Zákaz státia na problematickej časti ulice v úseku od 

kriţovatky pri bytovke po koniec ulice (dom p. Stašáka) a na východe z ulice dopravnej 

značky Zákaz prejazdu na hlavnú cestu s výnimkou dopravnej obsluhy. 

Uzn. č. 17/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  9/  

 Starosta – informoval o nutnosti vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra obce Lovinobaňa, 

keďţe Ing. Alexandre Vranovej v júni skončí funkčné obdobie. 

 

OZ  

A. v y h l a s u j e 

na základe ustanovenia § 18a  ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení)  voľbu Hlavného kontrolóra Obce Divín a určuje deň 

konania voľby na deň 24. júna 2020. 

 

B. u r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok Hlavnému kontrolórovi 

obce Divín v rozsahu 32 % týţdenného pracovného času, t. j. 12 hod. týţdenne a deň nástupu do 

zamestnania 17. 08. 2020. 

 

C. s c h v a ľ u j e 

1. v zmysle § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení náleţitosti prihlášky kandidátov na Hlavného 

kontrolóra Obce Divín: 

 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 bezúhonnosť, 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

 Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača: 

 znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce, rozpočtových a 

príspevkových organizácií, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  

 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej 

územnej samosprávy. 

 Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady: 
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 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón a e-

mail), 

 štruktúrovaný profesijný ţivotopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia, 

 úradne osvedčená fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne 

ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí, 

 čestné prehlásenie, ţe uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zákona 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. ţe sa jej vzdá do nástupu do 

funkcie hlavného kontrolóra obce, 

 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  

 údaje potrebné na vyţiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona 

č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,  

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

 písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby 

Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Lovinobaňa, 

 písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra (max. jedna A4). 

  Termín na doručenie prihlášok:  
 Kandidáti na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa prihlášky zasielajú alebo 

doručujú osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j.  

do 10. júna 2020 do 17
00 

hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou). Na prihlášky doručené 

po tomto termíne sa nebude prihliadať. 

  Miesto a spôsob doručenia prihlášok: 

 Uchádzač na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa zašle písomnú prihlášku spolu 

 s poţadovanými  dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Obecný úrad, 

 SNP 356/1, 98554 Lovinobaňa alebo osobne doručí na Obecný úrad v Lovinobani 

v zalepenej  obálke označenej „Voľba Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa – 

neotvárať!“.  

2. vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra: 

 Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandidátov na hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo 

ustanovuje komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok, v zloţení: 

 predseda – Bc. Andrea Valachová, 

 člen –Margaréta Ţigová, 

 člen – Ján Baláţ 

Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predseda určený obecným zastupiteľstvom. Komisia 

zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich 

predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie splnenie 

podmienok jednotlivých kandidátov. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia 

podmienok bude predloţená poslancom na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. júna 2020, 

na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. 

 

3.    spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh: 

 jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne 

pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lovinobani, ktoré sa bude konať dňa 24. 

júna 2020, kde kaţdý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v 

časovom rozsahu maximálne 5 min., 

 kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí, 

 voľba hlavného kontrolóra bude tajná, 

 voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov, 
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 kaţdý poslanec obecného zastupiteľstva obdrţí hlasovací lístok s menami jednotlivých 

kandidátov, poslanec zakrúţkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého povaţuje za 

najvhodnejšieho, lístok následne vloţí do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny, 

 za platný sa povaţuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúţkované len jedno 

poradové číslo s menom kandidáta. 

 

4. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 

najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú 

všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 

kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 

rozhoduje ţrebom. 

Uzn. č. 18/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  10/  

Starosta –predloţil poslancom Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Lovinobaňa a rozpočtovému hospodáreniu za r. 2019. Stanovisko hlavná kontrolórka obce 

vypracovala 9. apríla 2020 s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 

Záverečného účtu obce Lovinobaňa za rok 2019 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje 

bez výhrad“. 

 

 OZ berie na vedomie:  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lovinobaňa a rozpočtovému 

hospodáreniu za r. 2019. 

 Uzn. č. 19/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  11/  

Ing. Alexandra Vranová –Záverečný účet obce Lovinobaňa a rozpočtové hospodárenie za r. 2020 

dostaliposlanci dostali prostredníctvom elektronickej pošty. Navrhuje schváliť ho bez výhrad. 

 

 OZ schvaľuje 
1.) Záverečný účet obce Lovinobaňa a rozpočtové hospodárenie za r. 2019 bez výhrad. 

2.) Pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

453 024,39 € na tvorbu rezervného fondu. 

 Uzn. č. 20/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  12/  

Starosta –oboznámil poslancov so ţiadosťou Vladimíra Oláha o vyplatenie príspevku na 

osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok sa mu poskytne formou predplatenia nájomného 

v sociálnom byte, ktorý mu poskytla obec. 

 

 OZ schvaľuje 
Ţiadosť Vladimíra Oláha o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 

podľa § 69 odst. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. vo výške 30 % príspevku podľa §68 odst. 3 

zákona, čo činí 287,88€ (30% z čiastky 959,60€, ktoré jej rozhodnutím poskytol Centrum pre 

deti a rodiny Lučenec), formou započítania nájmu v sociálnom byte, ktorý jej prenajíma obec 

Lovinobaňa 

 Uzn. č. 21/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  13/  

Starosta –informoval poslancov o ţiadosti Dušana Berkyho o pridelenie sociálneho bytu. D. Berky 

však nespĺňa stanovené podmienky, pretoţe je dlţníkom obce (za odpad obci dlţí 96 €). Navyše 

jeho druţka nemá trvalý pobyt v Lovinobani. Všetci prítomní členovia obecnej rady preto 

jednohlasne na mieste rozhodli, ţe byt sa D. Berkymu nepridelí. 

 

 OZ berie na vedomie 
rozhodnutie OR o nepridelení sociálneho bytu D. Berkymu 

 Uzn. č. 22/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  14/  

Starosta –informoval poslancov o ţiadosti p. Ley Tkáčovej o odpustenie nájmu za prevádzku 

kaderníctva v Dome sluţieb po dobu trvania výnimočných opatrení proti pandémii koronavírusu. 

V prípade, ţe poslanci jej ţiadosti vyhovejú, rovnaký prístup musí OZ zaujať aj k p. Bystrianskej 

a p. Očenášovej. 

 

 OZ schvaľuje 
odpustenie nájomného p. L. Tkáčovej aţ do otvorenia prevádzky a to tak, ţe za mesiac marec 

sa jej odpustí 50 % nájomného a za ďalšie mesiace trvania mimoriadnej situácie 100 % výšky 

nájomného. 

 Uzn. č. 23/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  15/  

Starosta –oboznámilposlancov s dokumentomOznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových 

pomeroch starostu obce za r. 2019. Poslanci ho dostali k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

 

 OZ schvaľuje 
Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomeroch starostu obce za r. 2019 komisii 

podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 Uzn. č. 24/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  16/  

Starosta –informoval poslancov o nevyhnutnosti vykonať v obci nové práce investičnej povahy: 

opravu strechy prevádzkovej budovy ČOV, rekonštrukciu el. rozvodov v priestoroch OÚ a opravu 

zábradlia domu sluţieb. Všetky tieto práce uskutoční obec na vlastné náklady. Obec má v rozpočte 

70 000 € na prevádzku budov. Na opravu zatekajúcej strechy prevádzkovej budovy ČOV bude 

potrebná lepenka v hodnote zhruba 500 €, zábradlie na DS sa urobí z ťahokovu v cene asi 2 600 €. 

V priestoroch OÚ sa musívymeniť celé elektrické vedenie (vodiče i rozvádzač) v hodnote 3 500 €, 

pretoţe OÚ naň nemá revíznu správu a hrozí mu kvôli tomu pokuta. Začalo sa aj so zatepľovaním 

budovy OÚ, no aj na nej zateká strecha. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – navrhol zahrnúť do opráv aj betónovú plochu pred 

Domom sluţieb 

 Bc. Andrea Valachová – navrhla vymeniť elektrické vedenie aj na prvom poschodí budovy 

OÚ. 

 Starosta – obec musí najprv urobiť uvedené práce, ktoré uţ neznesú odklad. Výmena el. 

rozvodov v celej budove OÚ by stála veľa peňazí a jednotlivé prevádzky tam navyše majú 

vlastné rozvádzače. 

 

 OZ schvaľuje 
realizáciu navrhnutých prác na budovách v majetku obce 

 Uzn. č. 25/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 17/ 

 Ing. Alexandra Vranová – vykonala kontrolu financovania futbalového klubu 1. FC 

Lovinobaňa. Starosta obce podpísal 8. júla 2019 s predsedom OZ 1. FC Lovinobaňa Pavlom 

Gabľasom zmluvu č. 2 o poskytnutí dotácie 1 000 €. Dňa 9. júla prišlo na účet klubu 339 €. 

Faktúry na túto sumu sú v poriadku, dodali sa však s veľkým časovým odstupom. Dňa 27. 

decembra 2019 priniesol P. Gabľas na OÚ ţiadosť o preplatenie 218 € za jún aţ október 2019. 

Táto ţiadosť bola podaná neskoro! Navyše p. Jozef Čipčala ţiadal ako tréner od obce v máji 

2019 na futbal 1 000 €. Obec mu poskytla 661 € priamo zo svojho rozpočtu (nešlo o dotáciu), 

čo spolu s pôvodnými 339 € dáva celkovú sumu 1 000 €. Pán Čipčala však nie je 

funkcionárom ani štatutárom OZ 1. FC Lovinobaňa. Došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny, 

pretoţe obec nesmie priamo uhradiť faktúru vystavenú na 1. FC Lovinobaňa (takto sa 

vyplatilo 29,10 €). Obec môţe občianskemu zdruţeniu dať len dotáciu. 

 Margaréta Ţigová – pýtala sa, či by nebolo moţné futbalistov financovať cez jej OZ 

Margarétka. 

 Starosta – futbalistov fakticky vedie p. Čipčala, no do budúcnosti si uţ nevezme na 

zodpovednosť takéto financovanie. Ide totiţ o štátne peniaze z podielových daní. P. Gabľas sa 

musí jasne vyjadriť, či s futbalom pokračuje alebo nie. Ani futbalový zväz totiţ nevystaví 

faktúru na obec alebo iné OZ, ale len na futbalový klub. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – P. Gabľas údajne nehodlá zrušiť OZ 1. FC Lovinobaňa, chce ho 

odovzdať synovi. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – obec by mala P. Gabľasa oficiálne vyzvať, aby sa 

jednoznačne vyjadril k ďalšiemu fungovaniu OZ 1. FC Lovinobaňa. 

 OZ berie na vedomie 
informáciub hlavnej kontrolórky obce  o kontrole financovania OZ 1. FC Lovinobaňa 

a schvaľuje 

ţiadosť OZ 1. FC Lovinobaňa o preplatenie 218 € z rozpočtu na rok 2020 

 Uzn. č. 26/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 Starosta – informoval o zámere vybudovať obcou pri novej budove MŠ nový plot, parkovisko 

na mieste nelegálnej garáţe a novú vstupnú bránu. Nový plot sa postaví na vymeranom 

obecnom pozemku, časť ktorého nelegálne zabrali obyvatelia ul. B. S. Timravy. Studňu, ktorú 

vybudoval p. Sedláček ponecháme v pôvodnom stave a obec mu k nej umoţní prístup. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – plocha novej budovy MŠ je väčšia ako pôvodnej budovy, 

pozemok bude preto potrebný na inštaláciu detských preliezok. Ţivý plot, ktorý si tam urobili 

súkromníci sa bude musieť zrušiť. 

 

 OZ schvaľuje 

vybudovanie nového plotu na hranici obecného pozemku, parkoviska na mieste nelegálnej 

garáţe, prístupovej cesty a novej vstupnej brány v areáli MŠ 

 Uzn. č. 27/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

 Starosta – informoval o ţiadosti p. Sarvašovej, ktorá chce od obce odkúpiť pozemok 

zasahujúci do ňou zdedeného oploteného areálu. Po zameraní pozemku chce realizovať 

geometrický plán. Ţiada OZ, aby mohla tento geometrický plán realizovať. 

 

 OZ schvaľuje 

realizáciu geometrického plánu p. Sarvašovou na predmetnom pozemku 

 Uzn. č. 28/2020  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. –upozornil starostu na zanesenie kanálu za autobusovou 

zastávkou pri nadjazde smerom na Zvolen.Bolo by ho potrebné vyčistiť. Navrhol, ţe takéto 

práce by v prospech obce mohli vykonať aj dlţníci obce, ktorí by si takýmto spôsobom 

odpracovali svoj dlh voči obci. Túto prácu by vykonávali výlučne na báze dobrovoľnosti 

s určeným konkrétnym miestom a objemom vykonanej práce. Cenu práce i spôsob jej 

realizácie je moţné určiť v rámci platných zákonov SR. Poţiadal tieţ o vyčistenie bocianieho 

hniezda na Ţelezničnej ul., kam uţ priletel jeden bocian. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – poţiadala, aby sa v prípade čistenia jarku nevyhadzovala zem 

z neho k jej plotu, ale aby sa odviezla. 

 Starosta – predmetný jarok obci nepatrí, i keď ho uţ viackrát čistila. Problémom je to, ţe jarok 

sa i po vyčistený opäť rýchlo zanesie. Najprv by bolo potrebné vyčistiť Mlynský potok 

patriaci Povodiu Hrona. Je moţné zváţiť odpracovanie si dlhu dlţníkmi obce, no určite 

nebudú môcť pracovať na čas ale len „úkolovo“. Na čistenie obce a likvidáciu odpadkov obec 

nedávno cez projekt zamestnala p. Peťka a dve cigánky. Bocianie hniezdo prisľúbil vyčistiť, 

no pojazdná plošina z Dobroče je v oprave. 

 Ján Baláţ – pojazdnú plošinu má aj p. Spodniak z Cinobane. 

 

 Starosta – informoval o dotácii, ktorú obec dostala pre Dobrovoľný hasičský zbor. Peniaze sa 

pouţijú na opravu hasičského vozidla Avia. 

 

 Bc. Andrea Valachová– upozornila, ţe by bolo potrebné dezinfikovať autobusové zastávky, 

keďţe štát uvaţuje o otvorení materských škôl. 

 

 Mária Špaňhelová – upozornila na zatekajúcu strechu na KD v Uderinej, nedokončenú strechu 

na starej budove OÚ v miestnej časti Uderiná, na suchú dutú lipu na autobusovej zastávke a na 

vyváţanie smetí na staré hnojisko. Poţiadala o umiestnenie veľkokapacitného kontajnera. 

Pýtala sa aj na kovové stoţiare po staromobecnom rozhlase.  

 Starosta – strechy sa opravia, kontajner sa do miestnej časti Uderiná ako kaţdý rok na jar 

umiestni, stoţiate bude obec potrebovať. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – kontajner by mal zostať v Uderinej len 2 – 3 dni, aby 

doňho nevyváţali odpad aj občania z iných obcí. 

 Mária Špaňhelová –pýtala sa, či sa 8. mája uskutoční kladenie vencov pri príleţitosti 75. 

výročia oslobodenia. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – bude to moţné urobiť len v komornom duchu, ale v lete, 

ak budú zrušené výnimočné opatrenia kvôli koronavírusu, by sme mohli zorganizovať väčšiu 

akciu v spolupráci s niektorým klubom vojenskej histórie. 

 Mária Špaňhelová – navrhla inštalovať na bocianie hniezdo v Uderinej kameru na 

monitorovanie bocianov. 

 Ján Baláţ – tam by bolo potrebné zaviesť elektriku aj internet. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – treba si overiť, či zákon o ochrane ţivočíšnych druhov 

umoţňuje inštalovať bez nejakého schválenia kameru do hniezda zákonom chránených 

operencov. O bocianoch je najviac informácií na internetovej stránke www.bociany.sk. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa,či sa ešte budú dávať do poštových schránok ochranné 

rúška pre dôchodcov. 

 Starosta – išlo o jednorázovú akciu, takţe sa uţ s tým nepočíta. 

 Mária Špaňhelová – doplnila, ţe Jana Kuviková z Uderinej sama iniciatívne ušila aţ 150 

rúšok. 
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K bodu 18/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 19.45 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lovinobani dňa 24.04.2020 

 

 

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

 

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

 

  Bc. Jozef Košiar  ............................. 

 

 

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

     


