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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 3/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. júna 2020 o 17.05 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení, mandátovej 

komisie 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce 

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

budova OÚ 

5. Dušan Berky – ţiadosť o pridelenie sociálneho bytu 

6. MUDr. Ľudmila Karelová, Jana Očenášová, Emília Bystrianska – ţiadosť o odpustenie 

nájomného v Dome sluţieb 

7. Zmena hranice pozemku č.p. 695/1 (reg. C) LV 626 v majetku obce v areáli MŠ pri 

nehnuteľnosti s p. Sedláčekom 

8. Rôzne  

9. Záver 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláţ, 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: Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková 

 

K bodu 1/ 

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

Predloţil návrh programu zasadnutia.  

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 28/2020  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová 

 návrh za členov návrhovej komisie – Ján Baláţ, Ján Roţňai 

 návrh za členov volebnej komisie: Bc. Andrea Valachová – predseda, Ján Baláţ, Margaréta 

Ţigová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 29/2020  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  3/  

 Starosta – vyzval predsedkyňu volebnej komisie Bc. Andreu Valachovú, aby komisia 

pristúpila k voľbe hlavného kontrolóra obce Lovinobaňa. OZ môţe pristúpiť k voľbe, keďţe je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. 
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 Bc. Andrea Valachová – na miesto hlavného kontrolóra obce Lovinobaňa sa prihlásili dvaja 

uchádzači: Ing. Marcela Sojčiaková a Ing. Alexandra Vranová. Obidve kandidátky najskôr 

stručne prezentovali svoje vzdelanie, doterajšiu prax a svoju koncepciu práce na poste 

hlavného kontrolóra obce. Ako prvá dostala priestor Ing. Sojčiaková, ktorá do materskej 

dovolenky pracovala ako ekonómka v ZŠ Lovinobaňa. Skúsenosti v oblasti samosprávy nemá, 

je pripravená sa v tejto oblasti doškoliť. Navrhovala častejšie kontrolovať ZŠ v Lovinobani 

a presunúť hlavného kontrolóra obce v rámci budovy OcÚ do inej miestnosti. Následne 

vystúpila Ing. Vranová, ktorá posledných šesť rokov pracovala ako hlavná kontrolórka 

v obciach Lovinobaňa a Divín. V samospráve pracuje od roku 1999. Jej filozofiu je 

predchádzať chybám vzájomnou komunikáciou s vedením obce i základnej školy a následne 

vykonať kontrolu. Obidve kandidátky odpovedali aj na niekoľko zhodných otázok 

predsedkyne volebnej komisie. 

 Následne sa pristúpilo k samotnej voľbe hlavného kontrolóra obce. Predsedkyňa volebnej 

komisie vydala poslancom 7 hlasovacích lístkov s menami obidvoch kandidátok a 7 obálok. 

Poslanci hlasovali zakrúţkovaním poradového čísla jednej z kandidátok, hlasovací lístok 

vloţili do obálky a obálku do vopred pripravenej malej prenosnej volebnej urny. Po skončení 

hlasovania volebná komisia otvorila volebnú urnu a spočítala odovzdané hlasy. Všetkých 7 

hlasovacích lístkov bolo platných. V prvom kole bola za hlavnú kontrolórku obce Lovinobaňa 

zvolená Ing. Alexandra Vranová s počtom hlasov 7. Ing. Marcela Sojčiaková nezískala ani 

jeden hlas. 

 

 OZ volí v zmysle uznesenia OZ č. 18/2020 za hlavného kontrolóra obce Lovinobaňa Ing. 

Alexandru Vranovú 

Uzn. č. 31/2020  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  4/  

 Starosta – informoval OZ, ţe nová budova MŠ je takmer hotová. Chýbajúce zárubne a dvere 

sú osadené, namontujú sa ešte kľučky. Z 50 000 € určených na kuchyňu sa podarilo 

odfinancovať aj nové oplotenie MŠ. Zhotoviteľ stavby vyčíslil navyše urobené práce po 

ukončení stavby na cca 68 000 €. Tieto však neboli odsúhlasené stavebným dozorom ani 

projektantom. Kontrola a odsúhlasovanie týchto prác preto stále pokračuje. Po skončení 

kontroly musíme počítať s prácami navyše v sume cca 25 000 € (do konca roku 2019 boli na 

stavbe odsúhlasené práce navyše vo výške cca 20 000 €). Obec stavbu prevzala, začala sa jej 

kolaudácia. Zároveň sa dopĺňa potrebná dokumentácia a odstraňujú sa drobné nedostatky 

stavby. 

 Rekonštrukcia starej kotolne je ukončená, no poskytovateľ dotácie stále nepreplatil posledné 

dve faktúry. 

 Budova OcÚ sa zatepľuje, sú komplikácie s nerovnými múrmi (od Ţelezničnej ulice bol 

rozdiel pri zakrivení múru aţ 16 cm). 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A – pýtal sa na premokanie múru na budove OcÚ od 

Ţelezničnej ulice. 

 Starosta – budova je celá odvodnená do kanalizácie, takţe to bude zrejme vnútorný problém. 

 

 OZ berie na vedomie 
Uzn. č. 32/2020 Za: 6 (odišla M. Ţigová) Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 OZ sa týmto bodom nezaoberalo, je v kompetencii OR. 

 

 

K bodu 6/ 

Starosta – informoval poslancov o ţiadosti MUDr. Ľudmily Karelovej, p. Jany Očenášovej a p. 

Emílie Bystrianskej o odpustenie nájmu za ich prevádzky v Dome sluţieb a Kultúrnom dome po 

dobu trvania výnimočných opatrení proti pandémii koronavírusu.  
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 OZ schvaľuje 
odpustenie nájomného uvedeným ţiadateľom za mesiac marec vo výške 50 % nájomného a za 

ďalšie mesiace trvania mimoriadnej situácie v plnej výške. 

 Uzn. č. 34/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – stručne poslancov oboznámil so situáciou na pozemku p. Sedláčeka, ktorého náčrt 

poslal poslancom elektronickou poštou. Ide o zmenu hranice pozemku č.p. 695/1 (reg. C) LV 

626 v majetku obce v areáli MŠ pri nehnuteľnosti s p. Sedláčekom v jeho prospech tak, aby sa 

dostal na svoj pozemok a ostala mu studňa, ktorú vybudoval. Poslanci tento návrh schválili. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A – Vieme o akú výmeru sa aspoň zhruba jedná? 

 Starosta – výmeru nevie, pozemok sa p. Sedláčekovi odpredá z titulu osobitného zreteľa. 

 Ing. Alexandra Vranová – Kto zaplatí geometrický plán? 

 Starosta – zaplatí si ho p. Sedláček. 

 

 OZ schvaľuje 
 Zmenu hranice pozemku č.p. 695/1 (reg. C) LV 626 v majetku obce v areáli MŠ pri 

nehnuteľnosti s p. Sedláčekom za podmienky jej zamerania, vyhotovenia GP a odkúpenia 

v hodnote stanovenej znalcom. Geometrický plán a znalecký posudok zabezpečí p. Sedláček. 

 Uzn. č. 35/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Marian Fleško – poţiadal o moţnosť svojpomocne a na vlastné náklady upraviť chodník na 

vjazde do domu na Komenského ul. č. 32. Nevie sa totiţ motorovým vozidlom dostať do 

dvora. Majiteľovi posledného domu by táto úprava neprekáţala. Informoval tieţ, ţe petícia 

občanov časti ul. Komenského, o ktorej OZ rokovalo na svojom zasadnutí zo 16. apríla 2019, 

bola p. Pazuchom urobená podvodným spôsobom. Mnohí ľudia nevedeli čo podpisujú, 

pretoţe im zatajil zákaz parkovania a hovoril len o zákaze prejazdu na hlavnú cestu. Niektorí 

podpísali na naliehanie (Činčurovci), niektorých podpisy boli sfalšované (Stašákovcov 

podpísala ich vnučka), niektorým doplnil falošnú adresu trvalého pobytu (p. Fiľo). Väčšina 

obyvateľov ulice však nechce tento zákaz. Angaţuje sa v predmetnej veci prvý raz a v rámci 

novej petície vyzbieral 47 podpisov obyvateľov Komenského ul. Polovica z nich nechce zákaz 

státia na ulici vôbec a polovica akceptuje zákaz státia na jednej strane ulice. 

 Peter Melicher – doplnil, ţe si neţelá celoročný zákaz parkovania na ul. Komenského. 

Dopravné značky tam boli osadené protiprávne, keďţe ich neschválil dopravný cestný orgán. 

 Starosta – na úpravu chodníka je potrebné dodať na OcÚ návrh technického riešenia aspoň 

v podobe skice. OZ riešilo petíciu občanov Komenského ul. doručenú na obecný úrad. Je 

pravda, ţe pri osadení dopravných značiek nevzalo do úvahy cestný zákon. OZ sa týmto 

problémom bude ešte raz zaoberať. Zákaz státia na Komenského ul. sa prijal z toho dôvodu, 

ţe hoci je cesta dosť široká, občania parkujú svoje vozidlá oproti sebe, takţe ani obecný 

traktor s vlečkou sa po komunikácii nevedel dostať na ČOV. Ľudia by mali svoje vozidlá 

parkovať v dvoroch.   

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A – ak bola petícia sfalšovaná, treba na jej organizátora podať 

trestné oznámenie. Bol totiţ porušený aj zákon o ochrane osobných údajov. 

 Juraj Ufrla – vyhlásil, ţe ak mu sneh pri odhŕňaní zavalí vchod do dvora, bude sa sťaţovať na 

OcÚ. Navyše suseda mu vulgárne nadávala, keď musel svoje auto zaparkovať pred jej 

domom. 

 Starosta – obec má 20 km ciest a chodníkov. Najväčší problém je udrţiavať komunikácie na 

kopcoch. Je málo aktivačných pracovníkov, takţe v prípade silného sneţenia nie je moţné za 

2 – 3 hodiny urobiť zimnú údrţbu celej obce. 

 Marian Fleško – pýtal sa, či teda zatiaľ môţe na ulici parkovať, keď dopravné značky 

neschválil dopravný cestný orgán. Bolo by dobré zrušiť aspoň na jednej strane ulice zákaz 
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parkovania. Miesto na parkovanie by sa dalo získať aj zrušením aspoň jedného zeleného pásu 

na okraji komunikácie. 

 Starosta – môţe zatiaľ na ulici parkovať, no nákladné autá nad 12 ton tam nemajú správcom 

komunikácie povolený prejazd a vjazd do sídla firmy a parkovať tam teda nesmú. Ak sa ľudia 

na ulici dohodnú na spôsobe parkovania, dopravné značenie obec zruší. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A – je nevyhnutné zachovať dostatočne široký priechod ulicou 

pre sanitky a hasičské autá. Zrušením jedného zeleného pásu by sa dala získať plocha na 

parkovanie vozidiel. Stačilo by tam dať zatrávňovacie panely. 

 

 Mária Špaňhelová – bola sa pozrieť na streche Kultúrneho domu v Uderinej. Strecha je v 

poriadku, zateká len na bokoch. Ţiadala vyťať topole, ktoré vyrástli zo starých pňov. P. 

Cimbálik bývajúci na ihriskom sa sťaţoval, ţe smetiari mu nevyviezli odpad. Pozvala 

poslancov na Petro – Pavlovskú zábavu na Uderinej. 

 Starosta – nestihol prísť do Uderinej na kontrolu strechy KD. Smetiarov upozorní, aby pri 

odvoze snetí zašli aj nad ihrisko v Uderinej. 

 Juraj Ufrla – pne zo spílených topoľov treba zatrieť herbicídom Randap. 

 

 Bc. Andrea Valachová – upozornila na zatekanie cestnej komunikácie na Štúrovej ul. Pýtala 

sa, či trávu na autobusovej zastávke kosí obec alebo firma. 

 Starosta – kosenie robí obec. 

 

 Ján Roţňai – navrhol dať na začiatok obce smerom od Cinobane spomaľovače, pretoţe po 

oprave cesty na Cinobaňu po nej motoristi jazdia veľmi rýchlo. 

 Peter Melicher – na štátnu cestu nie je moţné dať spomaľovače. Lepšie by bolo umiestniť tam 

dopravnú značku z obmedzením maximálnej rýchlosti na 40 km/h.  

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – upozornila na chlievy na Štvrti 1. mája, ktoré mali byť odstránené. 

Mnoţia sa tam potkany, je tam smrad, ľudia kydajú hnoj do potoka. 

 Starosta – p. Motoška, ktorý tam choval malé ošípané, bol riešený hygienou, ktorá mu nenašla 

ţiadne nedostatky. Sú tam však aj sklady, nielen chlievy. Stavby sú vlastníctvom súkromných 

osôb, no sú postavené na obecnom pozemku. Upozorníme ich listom na túto skutočnosť. 

 Katarína Čipčalová – ţiadala na kriţovatku ul. SNP a Školská osadiť veľké zrkadlo. 

Kriţovatka je neprehľadná. 

 Starosta – je to štátna cesta, takţe to nemôţe urobiť obec.                            . 

 

 

K bodu 9/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 19.00 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 30.06.2020 

 

 

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

 

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

 

  Ing. Miroslava Tkáčová  ............................. 

 

 

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

     


