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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 4/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. augusta 2020 o 17.00 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Správa o činnosti OR 

4. Kontrola plnenia uznesení 

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

budova OÚ 

6. Rozpočtové opatrenie č. 01/2020 

7. Dodatok č. 3 k ZoD zo dňa 17. 1. 2019 na predmet Materská škola Lovinobaňa 

8. Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných poloţiek 

9. VZN č. 3/2020 o tvorbe a pouţití príspevku na prevádzku, údrţbu a opravy nájomných bytov 

v bytovom dome vo vlastníctve obce Lovinobaňa 

10. Dopravné označenie na miestnych komunikáciách 

11. Podnet p. Odzgana na zriadenie nápravy vzhľadom na podmáčanie predajne potravín 

v dôsledku zabránenia odtoku daţďových povrchových vôd v dôsledku zasypania 

odvodňovacieho rigolu za predajňou 

12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa na II. polrok 2020 – návrh 

13. Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov  

14. Rôzne 

15. 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 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková, Margaréta Ţigová 

 

K bodu 1/ 

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

Predloţil návrh programu zasadnutia. Navrhol z programu vypustiť bod č. 9. Všetci prítomní 

poslanci hlasovali za vypustenie tohto bodu. Následne dal hlasovať o upravenom programe 

zasadnutia. 

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

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

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Mária Špaňhelová, Ján Roţňai 

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

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 36/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

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

30. júla 2020.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 37/2020   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  4/  

 Starosta – neboli ţiadne úlohy. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 38/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta – nová budova MŠ je dokončená a uprataná. Riaditeľka MŠ poţiadala doplniť 

vnútorné zariadenie budovy (stoly, postieľky, paplóny, koberce atď.) v celkovej sume 930 €. 

Tieto peniaze boli zapracované do rozpočtového opatrenia, materiál bol objednaný. Faktúra sa 

rozdelí, aby neprevýšila sumu 5000 € a dodrţal sa tak zákon. Druhá faktúra bude vystavená 

v budúcom roku. Dokupuje sa aj vybavenie kuchyne (škrabka zemiakov, taniere, tácky atď.). 

S firmou Sayrus s.r.o. obec potrebuje podpísať dodatok k zmluve o dielo č. 3, kde sú 

predmetom práce navyše. Ich potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela, pričom 

neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, alebo nutnosť ich vykonania vyplynula v priebehu 

výstavby. Tieto práce boli nutné pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu (išlo o 

chyby projektu). Po kontrole stavebným dozorom a projektantom boli upresnené na cenu 

30 434,53 €. Obec ešte eviduje nevyfakturované dodávky vo výške 26 355 €. Prebieha 

príprava na kolaudačné konanie. Vydanie energetického certifikátu však trvá tri týţdne, 

rovnako aj vypracovanie geometrického plánu. Nová kuchyňa sa povaţuje za výrobné 

zariadenie, preto musela prísť Technická inšpekcia a vykonať úradnú skúšku. Úradná skúška 

prebehla úspešne. Chýba uţ len energetický certifikát celej budovy. MV iniciovalo vykonanie 

uţ tretej kontroly verejného obstarávania stavby novej MŠ. Kontrolu inicioval riadiaci orgán – 

Ministerstvo vnútra (je poskytovateľom dotácie) prostredníctvom Úradu pre verejné 

obstarávanie. Nová MŠ je uţ pripravená na prevádzku. Po skončení kolaudačného konania sa 

do nej nasťahujú škôlkári. 

 Projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci 

Lovinobaňa je tieţ ukončený. Riadiaci orgán preplatil posledné 2 faktúry vystavené v januári. 

Na MV ţiadali naskenovanú celú dokumentáciu. Kontrola sa robí elektronicky na diaľku, 

pretoţe úradníci sa boja vycestovať z Bratislavy kvôli koronavírusu. Po schválení záverečného 

zúčtovania bude projekt úspešne ukončený. 

 Skončila sa aj rekonštrukcia budovy OcÚ. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 39/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

Starosta – Rozpočtové opatrenie č. 01/2020 dostali poslanci k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty. Ide o pouţitie financií z rezervného fondu vo výške 260 736,29 € na novú 

Materskú školu (233 953,27 € + 21 850,00 € na vnútorné vybavenie), modernizáciu zberu 

a odvozu komunálneho odpadu (4 933,02 €) a na správu obecného úradu (20 350,00 €).  

Bc. Andrea Valachová – navrhla uhradiť splátku úveru na výstavbu novej MŠ z prebytku beţného 

rozpočtu. 

Ing. Alexandra Vranová – neodporúča túto moţnosť, pretoţe obec má na rezervnom fonde 

378 501, 85 € a po schválení VZN tam ostane ešte dosť finančných prostriedkov. 
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Starosta – podielové dane budú v tomto roku o 6 % niţšie, ako boli v minulom roku. Neodporúča 

preto čerpať peniaze z beţného rozpočtu. 

 

 OZ schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 01/2020  

 Uzn. č. 40/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – Dodatok č. 3 k ZoD zo dňa 17. 1. 2019 na predmet Materská škola Lovinobaňa 

dostali poslanci k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. Ide o prefinancovanie 

prác naviac, ktoré vznikli počas výstavby novej MŠ. 

 

 OZ schvaľuje 
Dodatok č. 3 k ZoD zo dňa 17. 1. 2019 na predmet Materská škola Lovinobaňa, ktorého 

predmetom sú práce naviac vzniknuté v priebehu realizácie predmetu diela, a ktoré neboli 

zahrnuté v pôvodnom rozpočte, alebo vyplynula ich nutnosť vykonania v priebehu výstavby 

a boli nutné pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu. 

 Uzn. č. 41/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Starosta – poslancov stručne oboznámil s potrebou internej smernice č. 02/2020 – Vnútorný 

predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek. OZ ju neschvaľuje, len berie na vedomie. 

 Ing. Alexandra Vranová – smernica bola vypracovaná podľa zákona a platí od 1. augusta 

2020. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa, či sa zúčtovanie robí raz do mesiaca ručne alebo je na to 

sofrvér. 

 Ing. Alexandra Vranová – je na to softvér, bude sa to robiť podľa dohody s účtovníčkou. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 42/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  10/  

Starosta – dopravné značky osadené obcou na ul. Komenského sú dočasne zakryté. V prípade, 

ţe sa opätovne vyskytnú problémy s parkovaním, najmä v zimnom období, odkryjú sa. Na 

Fučíkovej ul. podobné problémy s dopravnými značkami nie sú, občania ich akceptujú. 

Bc. Andrea Valachová – pýtala sa na parkovanie motorových vozidiel na kriţovatke ulíc 

Školskej a Štefánikovej. 

Ing. Miroslava Tkáčová – situácia sa na tej kriţovatke čiastočne vyriešila. 

 

 OZ schvaľuje 
Pouţitie dopravného značenia (dopravnej značky zákaz státia) na miestnych komunikáciách: 

Komenského ul. a Fučíkova ul. 

 Uzn. č. 44/2020 Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Mária Špaňhelová) 

 

 

K bodu  11/  

Starosta – oboznámil poslancov so ţiadosťou Vladimíra Odzgana o zriadenie nápravy vo veci 

podmáčania budovy predajne potravín, ktorej je vlastníkom. P. Četka a p. Bicanová bez 

povolenia zahrnuli obecný jarok a zabránili tak odtekaniu daţďových vôd. Obidvaja sú 

konfliktné typy ľudí. Navrhol, aby situáciu prešetrila stavebná komisia. 

 

 OZ ukladá stavebnej komisii: 
Vykonať obhliadku za prítomnosti p. Odzgana a podať správu na najbliţšie zasadnutie OZ. 
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 Uzn. č. 45/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  12/  

 Starosta – hlavná kontrolórka obce predloţila návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Lovinobaňa na II. polrok 2020. 

 

 OZ schvaľuje 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa na II. polrok 2020 

 Uzn. č. 46/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  13/  

 Starosta – obec má zmluvu o odchyte túlavých psov zo 16. júla 2006. Táto zmluva je uţ 

neplatná. Našla sa v štátnom archíve v Lučenci. Obec preto na podnet prokurátorky uzatvorila 

4. augusta 2020 novú zmluvu o odchyte túlavých psov s Regionálnym centrom slobody 

zvierat. 

 

 OZ schvaľuje 
Zmluvu o spolupráci pri odchyte túlavých psov. 

 Uzn. č. 47/2020  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  14/  

 Pazucha – vyjadril sa k petícii, ktorú organizoval a ktorú na prechádzajúcom zasadnutí OZ 

napadol Marian Fleško. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – citoval časť zápisnice zo zasadnutia OZ z 25. júna 2020, 

v ktorej M. Fleško obvinil p. Pazuchu z podvodu: „Informoval tiež, že 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, pretože 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.“ 

 Pazucha – odmietol obvinenia M. Fleška o falšovaní petície ako výmysly. Navrhol zákaz 

vjazdu pre všetky motorové vozidlá, okrem vozidiel obecného úradu, na Komenského ul. 

z hlavnej cesty Lučenec – Zvolen. Na úprave tejto cesty kedysi osobne pracoval. Chodia tam 

aj cudzie autá, ktoré mätie GPS navigácia. Oficiálne tam však nie je odbočka z hlavnej cesty. 

Navyše ide o medzinárodnú cestu. Navrhol osadiť na začiatku Komenského ul. dopravnú 

značku „slepá ulica“. 

 Starosta – problému sa bude venovať, momentálne má iné starosti. Pôvodný podnet p. 

Pazuchu bol na zákaz státia na Komenského ul. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – situáciu by vyriešila značka „slepá ulica“ na začiatku 

Komenského ul. a závora na kľúč pri vjazde na hlavnú cestu. Kľúč od závory by bol na 

obecnom úrade. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – riešime teda dve rozdielne veci: prejazd na hlavnú cestu 

a parkovanie na Komenského ul. 

 Pazucha – upozornil, ţe v dome p. M. Fleška na Komenského ul. bývajú cigáni z Opavy, kde 

je jedna z najväčších hrozieb výskytu koronavírusu. Je riziko, ţe v obci rozšíria túto nákazu, 

lebo vôbec nepouţívajú rúška. Navyše svoju dodávku parkujú na ulici, hoci majú dvor. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – ak dotyční nájomcovia prišli z Českej republiky, podľa 

nariadení vlády SR by mali byť v karanténe. 

 Starosta – situáciu preverí. 

 

 Milan Mertus – poprosil o pomoc pri oprave prístupovej cesty k jeho domu, kde mu voda 

odplavuje štrk. Chcel tam urobiť odtokový ţľab. Vybuduje ho sám, obec prosí o zakúpenie 
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materiálu. Môţe to prísť posúdiť aj stavebná komisia. Treba prekontrolovať aj protipovodňové 

odráţky v lese. Poţiadal aj o pomoc pri regulácii potoka v Uderinej. 

 Ján Baláţ – odráţky v lese má na starosti urbár. 

 Starosta – urbáru patria všetky lesné cesty. Tie sa mali po ukončení ťaţby likvidovať, no 

nedošlo k tomu. Obec nemôţe investovať do cudzieho majetku a potok je majetkom povodia 

Hrona. 

 

 Dušan Berky – prosí o pridelenie sociálneho bytu, keďţe všetky poţadované náleţitosti splnil 

a vyplatil. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – celý proces prideľovania sociálneho bytu niţšieho 

štandardu obcou vysvetlil D. Berkymu pri osobnom stretnutí. Obecná rada, ktorá byty 

prideľuje, nebola kompletná a vyskytli sa podozrenia, ktoré je potrebné preveriť. 

 Bc. Andrea Valachová – deti D. Berkyho údajne znečisťujú smeťami záhradu evanjelickej 

fary a prišli do slovného konfliktu s kaplánkiným manţelom. Navyše údajne býva v jednom 

zo sociálnych bytov načierno. 

 Starosta – D. Berky je prihlásený u svojho otca. 

 D. Berky – v sociálnom byte býva jeho sestra. 

 Bc. Andrea Valachová – nájomcovia, ktorí nebudú za byty včas a riadne platiť, budú 

vysťahovaní. 

 

 Starosta – informoval o ţiadosti JUDr.  Tkáča, ktorý chce 28. augusta 2020 v čase od 21.30 do 

21.45 h urobiť v obci 15-minútový ohňostroj. 

 

 Jozef Čipčala – poďakoval starostovi za pozváranie malých futbalových brán. Pýtal sa na 

finacovanie futbalu. 

 Starosta – na základe ţiadosti z minulého roku je v rozpočte na tento rok poloţka na šport. 

Peniaze na futbal sú, no obec priame faktúry za futbal nemôţe platiť. Peniaze môţe prevziať 

len vedúci o. z. 1. FC Lovinobaňa Pavol Gabľas, alebo si futbalisti zaloţia nové občianske 

zdruţenie. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – P. Gabľas údajne má záujem naďalej byť štatutárom 1. FC 

Lovinobaňa 

 Ján Baláţ – nové o. z. pre futbal plánujú zaloţiť Marcel Majkút a Jaroslav Šuľan. 

 

 Milan Mertus – upozornil, ţe počas daţďov sa od plynovej regulačnej stanice pri starej kotolni 

valila na hlavnú cestu voda. 

 Starosta – je to problém cestárov, obecné vody sú zvedené rúrou cez pozemok p. Vrbiniaka.   

 

 Mária Špaňhelová – pozvala prítomných na vatru k výročiu SNP, ktorá bude v miestnej časti 

Uderiná v sobotu 29. augusta 2020 o 18.00 h. Poţiadala tieţ doplniť ku kultúrnemu domu 

v Uderinej kontajner na plasty. Starostu poprosila, aby v priebehu septembra prešli spolu 

miestnou časťou Uderiná a posúdili potreby občanov. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – zaujala ju informácia zo zasadnutia OR, kde odznelo, ţe 

polopodzemné kontajnery na Štvrti 1. mája sú preplnené. Kedy sa vyváţajú? 

 Starosta – nie je tam ţiadna separácia, ako sa pôvodne zamýšľalo. Je tam nahádzaný len 

zmesový komunálny odpad. Kontajnery preto ostanú plné, kým sa občania nezorientujú ako 

majú s odpadmi nakladať. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – malo by sa im to oznámiť. 
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K bodu 9/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.40 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 27.08.2020 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

     


