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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 6/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. októbra 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 

6. Finančná pomoc pre obce a mestá v súvislosti s COVID 19 

7. Triedenie a zber kuchynských odpadov v podmienkach obce 

8. Protest okresnej prokurátorky proti VZN č. 3/2007 o chove a drţaní psov 

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

10. Predaj pozemkov v majetku obce p. č. 3454/138, 3454/139, spolu 245 m² 

11. Projekt v modernej škole vzdelanie pre kaţdého, zmluva k vykonaniu verejných obstaraní 

a implementácii projektu 

12. Záver 

 

Prítomní: 

Starosta obce–Ing. MarianLenhard 

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

 

K bodu 1/ 

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

prítomných.Predloţil návrh programu zasadnutia. 

 

 OZ schvaľujeProgram zasadnutia OZ 

Uzn. č. 57/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce– návrh za overovateľov –Ján Roţňai, Bc. Andrea Valachová 

 návrh za členov návrhovej komisie –Mária Špaňhelová, Margaréta Ţigová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 58/2020  Za:8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  3/  

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

22. októbra 2020.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 60/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  4/  

 Starosta –trvá úloha Stavebnej komisie preveriť sťaţnosť Vladimíra Odzgana o zriadenie 

nápravy vo veci podmáčania budovy predajne potravín, ktorej je vlastníkom.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 59/2020  Za:8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta –projekt výstavby novej MŠ bol odoslaním záverečnej monitorovacej správy, so 

všetkými poţadovanými prílohami, ukončený. MŠ funguje v novej budove. Odstránené boli 

niektoré menšie nedostatky i zatekanie strechy pri komíne. Po schválení tejto správy môţe 

obec poţiadať MV o dofinancovanie posledných cca 6000 €. Obec čaká na informáciu 

o zmene výšky korekcie dotácie, ktorá je navrhnutá vo výške cca 107 000 €. Úrad pre verejné 

obstarávanie totiţ v projekte nenašiel ţiadne chyby, jedine kontrola MV. Je moţné, ţe obci 

dotácia napokon nebude krátená.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 61/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

Starosta –informoval o moţnosti obce čerpať bezúročný úver vo výške 39 093 € (hovorilo sa 

o tom na OR 22. septembra) na vykrytie výpadku príjmu z podielových daní. Peniaze by sa 

mohli vyuţiť na činnosť OcÚ, beţné i kapitálové výdavky. Úrok by sa mal splácať v rokoch 

2024 – 2027 s tým, ţe by sa mohol zmeniť na nenávratnú pôţičku. 

Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala či sa peniaze po schválení musia vyčerpať. 

Ing. Alexandra Vranová – výška dlhu obce pri ţiadosti o úver nesmie prekročiť 50 %. 

Lovinobaňa má dlh vo výške 34,52 %, takţe môţe ţiadať o túto pomoc. Peniaze sa môţu 

vyuţiť na refundáciu výdavkov v tomto kalendárnom roku a na beţné výdavky (napr. 

osvetlenie, zber TKO). O rovnakú sumu by obci ostalo viac finančných prostriedkov na RF 

a tie by obec mohla vyuţiť aj na iné účely. 

 

 OZ schvaľuje 
 Ţiadosť obce o úver poskytovaný vládou SR, ako kompenzáciu výpadku podielu dane 

z príjmov FO v súvislosti s COVID 19 vo výške 39 093 € 

Uzn. č. 62/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta – od roku 2021 bude v SR platiť nový dodatok k zákonu o nakladaní s odpadmi. Obec 

nemá vyriešenú likvidáciu kuchynského odpadu. Podľa nového zákona bude musieť 

zabezpečiť aj likvidáciu tohto odpadu. Predovšetkým je potrebné vyriešiť túto otázku 

v bytových domoch a činţiakoch na Štvrti 1. mája. Nakúpia sa a k bytovkám sa umiestnia 240 

l nádoby na tento odpad. Obec dostala z enviromentálneho fondu 2300 € ako odmenu za 

separovanie odpadu. Tieto peniaze sa vyuţijú na nákup nádob na kuchynský odpad. Niektoré 

firmy tento odpad drvia a následne ho odváţajú do ČOV. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – navrhla zabezpečiť jednu nádobu pre kuchynský odpad na ČOV, 

aby obec nedostala pokutu za vyváţane tohto odpadu na ČOV. Na zber kuchynského odpadu 

v domácnostiach by sa mohli vyuţiť aj biologicky rozloţiteľné vrecká, aby sa zamedzilo 

pachu. Takto to funguje v Bratislave. 

 Bc. Andrea Valachová – biologicky rozloţiteľné vrecká sú dobrý nápad, mohla by sa kúpiť aj 

drvička na tento odpad. 
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 Starosta – odpad by sa podrvil a vyviezol na kalové pole. Raz do mesiaca sa z ČOV berú 

vzorky a kontrolujú sa. Ide o prvú etapu riešenia problému. Biologicky rozloţiteľné vrecká by 

sa mohli vyuţiť. 

 Ján Baláţ – navrhol nakúpiť na zber kuchynského odpadu menšie nádoby s objemom 120 l. 

 

 OZ schvaľuje 
pouţiť príjem z poplatkov za uloţenie odpadov vo výške 2300 € (poskytnutý MPŢ v závislosti 

od miery triedenia) na nákup nádob v 1. etape pre bytovú domy. 

 Uzn. č. 63/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

Starosta – prokurátorka si vyţiadala VZN č. 3/2007 o chove a drţaní psov. Predmetné VZN 

museli pracovníci obce vybrať z okresného archívu v Lučenci. Išlo o beţnú kontrolu. 

Prokurátorka v ňom našla nedostatky a podala protest. Obec musí do 90 dní pripraviť nové 

VZN o chove a drţaní psov.Nové VZN sa v poţadovanom termíne pripraví a predloţí OZ na 

schválenie.  

 

 OZ berie na vedomie 
protest Okresnej prokuratúry Lučenec proti VZN č. 3/2007o chove a drţaní psov. OZ 

predmetné VZN zruší a schváli nové po jeho príprave. 

Uzn. č. 64/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  9/  

 Starosta – predloţil zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020, ktorým sa ZŠ umoţní 

pouţiť peniaze z beţných výdavkov, určených pôvodne na CVČ, na rekonštrukciu parkovacej 

plochy pri budove 2. stupňa. Na všeobecné sluţby sa pouţije 3000 €, na cestu 800 € a na 

odmeny 2200 €. Poslanci dostali rozpočtové opatrenie k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

 

 OZ schvaľuje 

 Uzn. č. 65/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  10/  

 Starosta – p. Veronika Sarvašová, ktorej OZ schválilo predaj pozemku, si dala urobiť znalecký 

posudok. Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená na 750 €.P. Sarvašová si chce 

majetkoprávne vysporiadať pozemky, ktoré bezprostredne súvisia so stavbou a dvorom a sú 

potrebné pre ich uţívanie. 

 

 OZ schvaľuje 
podľa § 9a), bod 8, písm. b) Zákona 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

a v zmysle článku III. bodu 1.písm. b) a bodu 3 Zásad hospodárenia s majetkom obce 

Lovinobaňa zo dňa 25. 8. 2010 Veronike Sarvašovej,  bytom Dobroč 7, predaj pozemkov 

v majetku obce č. p. 3454/138,zast. pl., 226 m² a 3454/139, zast. pl. 19 m², ktoré boli 

vyčlenené z parcely č. 4981 (reg. E) geometrickým plánom č. 36033481-84/2019, za cenu 750 

€ stanovenú znalcom v znaleckom posudku č. 49/2020.Dôvodom prevodu majetku obce je 

skutočnosť, ţe pozemky nachádzajúce sa na ulici Továrenská sú pre vlastníkov stavby 

z dôvodu zabezpečenia riadneho uţívania stavby nevyhnutné, pretoţe ich poloha a účel 

vyuţitia sú neoddeliteľne spojené s dvorom a s touto stavbou. 

 Uzn. č. 66/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  11/  

 Starosta – obci bola schválená dotácia pre projekt ZŠ „V modernej škole vzdelanie pre 

kaţdého“, ktorý zahŕňa vytvorenie odborných učební. Z projektu bude odfinancované 

vybavenie učební (IKT, softvér, nábytok, knihy) i stavebné práce (elektrorozvody pre 

jazykovú učebňu). Za spracovanie štyroch častí verejného obstarávania projektu ţiada Ján 

Sivok 2970 €. Zabezpečí aj implementáciu projektu. Spolufinancovanie tohto projektu obcou 

sa prenesie na nasledujúci rok. 

 

 OZ berie na vedomie 
informáciu starostu k predmetnému projektu. 

 OZ schvaľuje 
cenovú ponuku pre administratívne zabezpečenie realizácie projektu pre Ing. Ján Sivok – JSS 

v celkovej výške 2970 €. 

 Uzn. č. 67/2020  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Starosta – oboznámil poslancov so ţiadosťou obyvateľov miestnej časti Dolné Fafáky, ktorí 

na vlastné náklady nechali opraviť miestnu komunikáciu v dĺţke 500 m. Ţiadajú preplatiť 

aspoň časť z celkových nákladov 3245 €. Na opravu cesty sa pouţila geotextília a kamenivo. 

Ţiadosť poslala mailom Silvia Kaliňaková. Obci však nepatrí ani cesta, ani pozemok pod 

cestou (patrí štátu).Ţiadosť mali navyše podať skôr, ako s rekonštrukciou cesty začali. 

Nevedia predloţiť ani bločky za pouţitý materiál. Na Horných Fafákoch zasa poţadujú oplotiť 

miestny cintorín. Osada patrí do katastrálneho územia obce Lovinobaňa. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – obec im môţe v budúcnosti pomôcť, ak budú ešte niečo robiť. 

 

 Starosta – obidvaja dlţníci zo sociálnych bytov (Tibor Berky i Róbert Oláh) svoje dlhy 

splatili. Nezaplatili však za TKO a ani nájomné za november. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – R. Oláh nemá ani nájomnú zmluvu. 

 

 Ján Baláţ – pýtal sa na celoplošné testovanie na covid 19, či je k dispozícii dosť ľudí. 

 Starosta – informoval o chaose a nedostatku informácií o celoplošnom testovaní na covid 19. 

Nemôţe sa riadiť mediálnymi vystúpeniami premiéra, ale oficiálnymi dokumentami. 

Riaditeľka ZŠ odmietla pustiť do školských priestorov cudzích ľudí. Na testovanie sa vyuţije 

vyprázdnený KD, ktorý sa potom môţe na 10 dní uzatvoriť.V obci sa môţu testovať aj cudzí 

ľudia, čo zvyšuje riziko nákazy. Na OcÚ sa zastavil vojak, ktorý má testovanie na starosti. 

Obec by si mala sama zabezpečiť zdravotný personál, no nemá ho kde vziať. Písal aj na Odbor 

krízového riadenie CO, pretoţe testovanie by mali zabezpečovať administratívni pracovníci 

a administratívni dobrovoľníci (nemajú nárok na odmenu). Odpad z testovania by podľa 

posledných informácií mala likvidovať obec. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – celoplošné testovanie je rizikové, pretoţe vláda na jednej 

strane zakáţe zhromaţďovať sa viac ako 6 ľuďom, a na druhej strane naţenie celé 

obyvateľstvo štátu na niekoľko desiatok testovacích miest, kde sa tak vytvorí najväčšie riziko 

nákazy. Je zaráţajúce, ţe podľa medializovaných informácií armáda nemá stany a musí si ich 

poţičiavať od súkromníkov! Navyše bola do testovania zatiahnutá protiústavne 

a protizákonne, pretoţe právo nasadiť armádu má len jej vrchný veliteľ, ktorým je prezidentka 

SR. 

 Bc. Jozef Košičiar – odpad z testovania má podľa čerstvých informácií zlikvidovať armáda. 

 Margaréta Ţigová – pýtala, či sú nejaké pokyny pre administratívnych pracovníkov. 

 Starosta – neprišli ţiadne pokyny pre administratívnych pracovníkov. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – zdravotníci dostali pokyn dostaviť sa na miesto testovania o 6.00 h. 

 Ing. Alexandra Vranová – pýtala sa starostu, či ju pustí na OcÚ, ak sa nedá testovať. 

 Starosta – môţe prísť na pracovisko, tieţ sa nedá testovať. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – medzi cigánmi v obci sa šíria panické správy o čipovaní a 

nedostatku vody. Vzniká atmosféra strachu, ktorá môţe vyústiť do skratového konania 

niektorých ľudí. 
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 Bc. Andrea Valachová – informovala o zámere Agrosevu Detva zriadiť v areáli kravínov 

smerom na Podrečany a Ruţinú bazén s objemom 10 000 m³ a hĺbkou 5 m, ktorý by mal 

slúţiť na výrobu bioplynu. Zvolenská Slatina a Vígľaš takúto poţiadavku odmietli. Bude to 

mať negatívny vplyv na ţivotné prostredie a je nejasné čo by bolo s bazénom v prípade zániku 

firmy, ktorá ho chce postaviť. Mala by sa zaslať poţiadavka na Ministerstvo ţivotného 

prostredia o posúdenie projektu a jeho vplyvu na ţivotné prostredie. 

 Starosta –musel dať súhlasné stanovisko na výstavbu bazéna, lebo plocha, na ktorej ho chcú 

postaviť, je určená na poľnohospodárske účely. Poţiada MŢP o posúdenie vplyvu tejto stavby 

na ţivotné prostredie. 

 Mária Špaňhelová –upozornila, ţe inventarizácie v KD v miestnej časti Uderiná sa má robiť 

raz za štyri roky a pýtala sa na vysporiadanie pozemku Bobáľovcov. 

 Starosta – vysporiadaniu pozemku sa nestihol venovať. 

 

 Margaréta Ţigová – informovala o zriadení facebookovej stránky obce Lovinobaňa a vyzvala 

na zdieľanie informácií o obci. 

 

K bodu 12/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.15 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lovinobani dňa 8.11.2020 

 

 

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

 

Overovatelia: Ján Roţňai   ............................. 

 

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

 

 

Ing. MarianLenhard, starosta obce  ........…..…………    

     


