OBEC Lovinobaňa
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Z á p i s n i c a č. 7/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. decembra 2020 o 17.05 h.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení
Správa o činnosti OR
Kontrola plnenia uznesení
Návrh dodatku č. 4 VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2021 a viacročného
rozpočtu na r. 2022 – 2023
Návrh rozpočtu na r. 2021 a viacročného rozpočtu na r. 2022 – 2023
Návrh VZN obce Lovinobaňa č. 3/2020 o drţaní a vodení psov
Triedenie a zber kuchynských odpadov v podmienkach obce (systém – ponuky)
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
v Lovinobani za školský rok 2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach základnej školy v
školskom roku 2019/2020Projekt v modernej škole vzdelanie pre kaţdého, zmluva
k vykonaniu verejných obstaraní a implementácii projektu
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (stavebného úradu)
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie
Udrţateľného mestského rozvoja „Lučenec“
Ţiadosť o odpustenie nájmu Jana Očenášová
Ţiadosti o prenájom pozemkov pre garáţové miesto (Emil Karásek, Ľubomír Berky)
Záver

Prítomní:
Starosta obce–Ing. MarianLenhard
Poslanci–Bc. Jozef Košičiar,PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava
Tkáčová,Bc. Andrea Valachová
Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová
Neprítomní:Ján Baláţ, Ľubica Mániková,Ján Roţňai,Margaréta Ţigová

K bodu 1/
 Ing. MarianLenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 h a privítanie
prítomných.Predloţil návrh programu zasadnutia.


OZ schvaľujeProgram zasadnutia OZ
Uzn. č. 68/2020
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2/
 Starosta obce– návrh za overovateľov –Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová
 návrh za členov návrhovej komisie –Bc. Jozef Košičiar,Bc. Andrea Valachová
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OZ schvaľuje
Uzn. č. 69/2020

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3/
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z
10. decembra 2020.
Ing. Miroslava Tkáčová – Ktorá obec pouţíva na mnoţstevný zber ZKO ţetóny? Upozornila, ţe
s bytovkami č. 9 a 18 bude v tomto ohľade problém. Inak ľudia separovať odpad chcú.
Starosta – ţetóny (vlastne nálepky na zberové nádoby) pouţíva napríklad Jesenské. Pred vývozom
smetí sa nalepia na zberové nádoby a po vyvezení ich zamestnanec mesta odlepí. Dôkladne sa
mnoţstevný zber ZKO premyslí v druhej polovici budúceho roku a zavedie sa od roku 2022.
Môţeme vyuţiť aj čiarové kódy. Jedna 110 litrová zberová nádoba obsahuje asi 35 kg odpadu.
Celkové mnoţstvo odpadu vyvezené za rok prepočítame na počet zberových nádob (v závislosti
od objemu). Tak donútime platiť za odpady aj súčasných neplatičov, aby bol systém spravodlivý
pre všetkých.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 71/2020

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
 Starosta – úloha Stavebnej komisie preveriť sťaţnosť Vladimíra Odzgana o zriadenie nápravy
vo veci podmáčania budovy predajne potravín je nesplnená. Úloha naďalej trvá. Starosta spolu
so stavebnou komisiou pôjde na Štvrť 1. mája pozrieť pozemok pod plechové garáţe.


OZ berie na vedomie
Uzn. č. 70/2020

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
 Starosta –Návrh dodatku č. 4 VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady dostali poslanci OZ k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty.
V priebehu tohto roku vzrástli poplatky za dopravu odpadu na skládku o 10 % a poplatky za
uloţenie odpadu na skládke tieţ o 10 %. Napriek separácii to vychádza, ţe za odvoz
a likvidáciu jednej tony odpadu obec zaplatí o 8 € viac. Obec zaplatí za odvoz a likvidáciu
odpadu celkom 59 363 €. Po rozrátaní tejto sumy na 1901 obyvateľov obce vychádza výsledná
suma na jedného obyvateľa za rok 29 €. Po započítaní úľav a bezdomovcov ostane 1665
poplatníkov, kde by uţ suma na jedného občana za rok vyšla 35 €. Navrhol však schváliť
sumu 29 € (v tejto sume nie je zahrnutý zber kuchynského odpadu), aby nedošlo k prudkému
zvýšeniu poplatku. Problém bude aj s kovovým odpadom, pretoţe v obci zatvorili výkup
ţelezného šrotu. Obec tak bude mať niţšie percento triedeného odpadu. Budeme musieť prejsť
na mnoţstvový zber odpadu (ako majú napr. Vidiná a Tomášovce), aby kaţdý občan platil za
také mnoţstvo odpadu aké vyprodukuje. Zavedú sa buď čiarové kódy alebo ţetóny.
S kontrolou však bude problém, pretoţe obec má aţ 15 km ciest. Spracuje sa nové VZN
o nakladaní s odpadmi, ktorým sa tento systém zavedie. Stále musíme robiť osvetu ohľadne
separácie odpadu, aby sa nezvyšovalo mnoţstvo zmesového komunálneho odpadu, ale
separovaného odpadu.
 Bc. Jozef Košičiar – Čo bude teraz s kovovým odpadom?
 Starosta – aj tento odpad bude musieť zbierať obec.
 Ing. Miroslava Tkáčová – Obec bude ľuďom za tento odpad platiť?
 Starosta – nie, obec platiť za šrot nebude. Cena za šrot šla v poslednom čase dolu.
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – obec si peniazmi získanými za kovový šrot pokryje aspoň
časť nákladov na jeho zber a odvoz.
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OZ schvaľuje Dodatok č. 4 VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Uzn. č. 72/2020
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Ing. Alexandra Vranová –rozpočet spĺňa všetky zákonné náleţitosti po obsahovej i formálnej
stránke. V pôvodnom návrhu rozpočtu chýbalo 44 030,00 € v príjmoch školy, v novom návrhu
uţ sú. Je predpoklad, ţe podľa rozpisu obec dostane na podielových daniach viac o 27 544 €,
v rozpočte sa to ale neprejaví. V rozpočte nie sú zahrnuté ţiadne financie pre občianske
zdruţenia. Jedine ZŠ má vyčlenených 950 € na ukončenie školského roka, didaktické
pomôcky, školu v prírode, športový ozdravný pobyt a šport. Rozpočet sa však v priebehu roka
môţe meniť podľa aktuálnej situácie. V rezervnom fonde má obec k 31. decembru 2020
celkom 238 945,44 € (bez cca 106 000 € určených na korekciu dotácie na MŠ).
V kapitálových príjmoch je 1000 € ako splátka za dom od Oľgy Oláhovej. Zdá sa však, ţe to
nespláca ako má. S financovaním cesty na Dolné Fafáky treba postupovať v zmysle zákona.
 Bc. Andrea Valachová – nevieme, či v budúcom roku budú povolené športové a hromadné
akcie. Podľa toho sa rozpočet upraví.
 Starosta – O. Oláhová dom spláca, no menej ako sa zaviazala. Veľa toho nesplatila. Podobne
aj v sociálnych bytoch sa objavili ďalší neplatiči. Nájomné zmluvy im nebudú predĺţené a
budú z bytov vysťahovaní. Na Fafáky ţiadali 3000 €. Budeme musieť nájsť zákonný spôsob
ako obyvateľom tejto miestnej časti pomôcť.
 Ing. Miroslava Tkáčová – O. Oláhovú treba písomne vyzvať, aby dlţnú sumu doplatila. Aj
predchádzajúce dva roky totiţ dohodnutých 1000 € obci nezaplatila.


OZberie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2021 a viacročného
rozpočtu na r. 2022 – 2023
Uzn. č. 73/2020
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7/
 Starosta – poslanci OZ dostali návrh rozpočtu k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej
pošty. Obecná rada prešla rozpočet dôkladne poloţku po poloţke a objavila v ňom niekoľko
nezrovnalostí. Tieto boli v novom návrhu rozpočtu odstránené.


OZ
a) schvaľuje

Rozpočet na rok 2021 ako vyrovnaný:
Beţné príjmy

1 723 806,00

Beţné výdavky

1 657 684,00

Bežný rozpočet

66 122,00

Kapitálové príjmy

1 000,00

Kapitálové výdavky

1 000,00

Kapitálový rozpočet
Rozpočet prebytok+/schodok-

0,00
66 122,00

Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO:
Finančné operácie - príjmy
Finančné operácie - výdavky
FO rozpočet prebytok
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b) berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023



Uzn. č. 74/2020

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Starosta – Návrh VZN obce Lovinobaňa č. 3/2020 o drţaní a vodení psovdostali poslanci OZ
k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty Pripravil ho JUDr. Gombala. Vo VZN sú
zohľadnené námietky prokurátorky voči VZN č. 3/2007 o chove a drţaní psov. V tejto podobe
je moţné ho schváliť.


OZ schvaľuje
VZN obce Lovinobaňa č. 3/2020 o drţaní a vodení psov
Uzn. č. 75/2020
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
 Starosta – od januára 2021 bude v SR platiť novela zákona o nakladaní s kuchynskými
odpadmi. Obce a mestá budú mať čas do 1. júla 2021 uskutočniť realizáciu tejto novely.
Lovinobaňa nemá vyriešenú likvidáciu kuchynského odpadu. Zber a likvidáciu tohto odpadu
je potrebné vyriešiť najmä v bytových domoch a činţiakoch na Štvrti 1. mája. Ku kaţdému
vchodu v bytovkách sa umiestni 120 l nádoba na kuchynský odpad. Celkovo bude na sídlisku
potrebných asi 30 týchto nádob. Kaţdá domácnosť dostane 50 biologicky rozloţiteľných
vreciek na kuchynský odpad, ktoré sa následne budú dávať do plastových nádob. Nechá
urobiť ponuku na vrecká, nádoby a odvoz kuchynského odpadu. Tento odpad sa bude vyváţať
v lete kaţdý týţdeň a v zime raz za dva týţdne. Najdrahší bude odvoz tohto odpadu. Je moţné
ho kompostovať na ČOV.
 Ing. Miroslava Tkáčová – keď obec začne s touto sluţbou, mala by dať výzvu aj občanom
bývajúcim v rodinných domoch a zistiť kto má záujem o odvoz a likvidáciu kuchynského
odpadu.
 Starosta – občania bývajúci v rodinných domoch si tento odpad väčšinou sami kompostujú.
Zistíme záujem o likvidáciu kuchynského odpadu aj u týchto občanov, aby sa nezväčšovalo
mnoţstvo ZKO. Obec má však aţ 570 domácností. Nikto nám však v skutočnosti nevie
poradiť ako najefektívnejšie zber a likvidáciu kuchynského odpadu zabezpečiť. Obce to
väčšinou berú formálne. Ani Ministerstvo ţivotného prostredia nestanovilo postup a spôsob
ako tento odpad likvidovať.


OZ berie na vedomie
Informáciu starostu k moţnostiam a návrhu triedenia a zberu kuchynských odpadov
v podmienkach obce pre rok 2021.
Uzn. č. 76/2020
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10/
 Starosta – Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2020 dostali poslanci OZ
k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. Ide o pouţitie prostriedkov RF vo výške
106 651,04 € na kapitálové výdavky: 102 911,85 € sa ponechá na budúci rok pre prípad
vymáhania pokuty MV za nezrovnalosti pri stavbe MŠ a 3739,19 € sa vyuţije na
rekonštrukciu a modernizáciu zberu a odvozu komunálneho odpadu.
 Ing. Alexandra Vranová – peniaze určené na zaplatenie korekcie dotácie za MŠ sú na
osobitnom účte. Účtovníčka tieţ zistila, ţe spotreba el. energie z ČOV bola účtovaná
v poloţke verejné osvetlenie. Táto chyba sa napravila a účtuje sa v nákladoch na ČOV.
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OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2020.
Uzn. č. 77/2020
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11/
Starosta – Starosta – Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy v Lovinobani za školský rok 2019/2020 dostali poslanci OZk nahliadnutiu
prostredníctvom elektronickej pošty. Na schválenie ju predloţila riaditeľka MŠ Boţena
Bakanová.



OZ schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
v Lovinobani za školský rok 2019/2020
Uzn. č. 78/2020
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12/
Starosta – Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach základnej
školy v školskom roku 2019/2020 dostali poslanci OZk nahliadnutiu prostredníctvom
elektronickej pošty. Na schválenie ju predloţila riaditeľka ZŠ Lovinobaňa RNDr. Katarína
Golianová.



OZ schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach základnej školy v
školskom roku 2019/2020
Uzn. č. 79/2020
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13/
 Starosta – Zmluvu o zriadení spoločného obecného (stavebného) úradu dostali poslanci OZ
k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. Obec je zo zákona stavebným úradom,
Lovinobaňa však nemá svojho odborne spôsobilého pracovníka. Zriadi sa spoločná úradovňa,
ktorá bude mať prenesený výkon správy na obce. Obce sa podieľajú na spolufinancovaní
úradu. Dňa 7. decembra 2020 sa uskutočnila porada k tejto zmluve. Pristúpila k nej väčšina
oslovených obcí okresu.
 Ing. Alexandra Vranová – ţiadala vyjasniť o čo sa v podstate jedná.
 Starosta – podobne to fungovalo aj pre tým. V prípade nespokojnosti môţe obec od zmluvy
odstúpiť.



OZ schvaľuje
Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu (stavebného úradu)
Uzn. č. 80/2020
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 14/
 Starosta – obec má záujem realizovať výstavbu splaškovej kanalizácie. Zaradil ju do
memoranda i územnej stratégie. Lovinobaňa sa pridala k tomuto memorandu, hoci najväčší
profit prináša mestu Lučenec. Obce budú participovať na rozvoji Lučenca, pričom časť peňazí
dostane mesto a časť kraj.
 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa, či obec za to platí nejaký poplatok.
 Starosta – nie.


OZ schvaľuje
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie
Udrţateľného mestského rozvoja „Lučenec“
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Uzn. č. 81/2020

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 15/
 Starosta – predloţil ţiadosť p. Jany Očenášovej odpustiť nájom za vináreň v KD Lovinobaňa
kvôli opatreniam proti covid 19.Ţiadosť by sa mala schváliť, keďţe nájmy sa rovnakého
dôvodu odpustili nájomcom v Dome sluţieb.



OZ schvaľuje
Ţiadosť o odpustenie nájmu Jany Očenášovej
Uzn. č. 82/2020
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 16/
 Starosta – Emil Karásek a Ľubomír Berky podali ţiadosť na postavenie plechovej garáţe. OZ
sa tým v minulosti zaoberalo a prijalo aj VZN.
 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. –VZN stanovilo miesta pre osadenie nových plechových
garáţí na priestranstve pred starou rekonštruovanou kotolňou.

















OZ berie na vedomie
Ţiadosti o prenájom pozemkov pre garáţové miesto (Emil Karásek, Ľubomír Berky) a ukladá
stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemkov za účasti starostu a určiť predmetné garáţové
miesta.
Uzn. č. 83/2020
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta – v budúcom roku budeme musieť pripraviť Všeobecné záväzné nariadenie (VZN)
o chove hospodárskych zvierat, vrátane včiel. Poskytneme v medziach zákona pomoc aj
obyvateľom miestnej časti Dolné Fafáky pri rekonštrukcii cesty. K dlţníkom zo sociálnych
bytov budeme pristupovať tvrdšie, pretoţe znovu neplatia a navyše sa objavili ďalší dlţníci.
Najväčších dlţníkov z bytov vysťahujeme.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – informoval, ţe na ţiadosť Barbory Pechovej sa bol
pozrieť na chov ošípaných na Štvrti 1. mája. Obec tento chov na vlastných pozemkoch
nepovolila. Okolo nelegálne postavených chlievov sa mnoţia potkany a hnoj spod ošípaných
chovatelia vysýpajú do blízkeho jarku, ktorý slúţi na odvedenie daţďových vôd z hôr. Hrozí
upchatie jarku a v prípade prívalového daţďa vyliatie vody z tohto jarku.
Ing. Miroslava Tkáčová – chlievy postavené za potokom sú na druţstevných pozemkoch.Tie
má prenajaté J. Krupčiak, ktorého predmetné chlievy nezaujímajú. Chovajú tam aj kačice.
Môţe sa stať, ţe po prijatí VZN chovatelia presunú svoje chlievy na druţstevný pozemok.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – všetko sa to ošetrí vo VZN.
Bc. Andrea Valachová – chov všetkých domácich zvierat (vrátane sliepok) sa musí
registrovať.
Starosta – 10 aţ 12 chovateľov zo Štvrte 1. mája má na hygiene registrovaný chov ošípaných.
Obec mala VZN o chove domácich zvierat, no nemalo oporu v zákone. Teraz uţ je zákon,
o ktorý sa môţe oprieť. Nechcel zakomponovať chov hospodárskych zvierat do VZN o chove
psov. Urobí sa k tomu osobitné VZN.
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – upozornil, ţe jarok pri nadjazde za autobusovou
zastávkou smerom na Zvolen je úplne zahataný pieskom a odpadkami. V prípade prívalových
daţďov hrozí zatopenie hlavnej cesty Lučenec – Zvolen. Jarok je naplnený aţ po okraj, takţe
na jeho vyčistenie bude potrebný bager. Pýtal sa, či bude v obci novoročný ohňostroj.
Bc. Andrea Valachová – upozornila, ţe ohňostroje sú zakázané. Cesta v Mechuríne je úplne
zablatená.
Starosta – poţiada správcu komunikácie o vyčistenie jarku. Obec ohňostroj robiť nebude.
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Mária Špaňhelová – pri jej dome v miestnej časti Uderiná nesvieti vianočné osvetlenie. Dva
stĺpiky starého rozhlasu sú vyvrátené. Pýtala sa, či ich môţu demontovať.
Starosta – súhlasil s demontáţou stĺpov po starom obecnom rozhlase v Uderinej. Informoval,
ţe strecha na KD v Uderinej je uţ urobená. Na demontáţ starého rozhlasu momentálne niet
času, pretoţe sa pracuje na novom zábradlí v Dome sluţieb.
Starosta – o investičných akciách na budúci rok sa rozhodne operatívne v priebehu roka v
závislosti od opatrení proti covid 19 a stavu obecnej pokladnice.
Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa prečo je v rozpočte naplánovaná plná suma na plošinu
v Dome sluţieb. Podľa jej informácií MUDr. Olšiak vyhlásil na plošinu zbierku na otvorenom
účte.
Starosta – o zbierke vie, no zatiaľ na účte nie je dostatok finančných prostriedkov

K bodu 17/
 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 19.15 h ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

V Lovinobani dňa 21.12.2020

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

.............................

Overovatelia: Mária Špaňhelová

.............................

Ing. Miroslava Tkáčová

Ing. MarianLenhard, starosta obce

.............................

........…..…………
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