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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 1/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. marca 2021 o 17.05 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Správa o činnosti OR 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení miesta, času a spôsobu zápisu ţiakov do 1. 

ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 

6. Triedenie a zber kuchynských odpadov v podmienkach obce  

7. Ţiadosti o odpustenie nájmu (Lea Tkáčová, Emília Bystrianska)  

8. Ţiadosť o prenájom pozemkov pre garáţové miesto (Dušan Šmidt) 

9. Ţiadosť o prenájom priestorov časti Klubu dôchodcov pre zriadenie pizzerie (Tomáš Oţďáni) 

10. Ponuka na financovanie vydania knihy: Lučenec a okolie z neba 

11. Investície v r. 2021 

12. Záver 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., Ján Roţňai, 

Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová 

 

Neprítomní: Ján Baláţ, Bc. Andrea Valachová, Margaréta Ţigová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

 

K bodu 1/ 

 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 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. 11 – Vyhodnotenie súťaţe o najlepšieho triediča odpadu v roku 2020 a bod č. 12 – 

Majetkové pomery starostu obce za rok 2020. 

 

 OZ schvaľuje doplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 01/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

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

návrh za členov návrhovej komisie – Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 02/2021  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 10. marca 

2021.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 04/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  4/  

 Starosta – úlohy komisie p. Ţigovej preveriť podmáčanie budovy predajne potravín a určiť 

miesto na Štvrti 1. mája pod plechové garáţe naďalej trvajú. Zatiaľ sú nesplnené. Starosta 

v prípade potreby pôjde na Štvrť 1. mája aj sám. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 03/2021   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta – zápis do ZŠ sa uskutoční elektronickou formou od 1. do 30. apríla 2021 na 

internetovej stránke školy. Tí, ktorí nemajú prístup k internetu môţu svoje dieťa zapísať 20. 

apríla 2021 od 13.30 do 15.30 h v budove 1. stupňa ZŠ. Poslanci dostali VZN č. 1/2021 

k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

 OZ schvaľuje  
VZN č. 1/2021 o určení miesta, času a spôsobu zápisu ţiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 

2020/2021 

Uzn. č. 05/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – zisťoval ceny za likvidáciu kuchynského odpadu. Obec sa tým musí aktívne 

zaoberať, keďţe táto povinnosť jej vyplýva z pripravovaného zákona (bude platiť od 1. júla 

tohto roku). Ceny za likvidáciu tohto odpadu sú neúmerne vysoké. Len likvidácia odpadu z 15 

nádob s objemom 120 l, umiestnených pred bytovkami na Štvrti 1. mája, pri ich vývoze raz do 

týţdňa vyjde obec ročne na 12 168 €. Vzdialenosť nádoby na kuchynský odpad od domácnosti 

musí byť nulová, teda musí ju mať kaţdá domácnosť. V Lovinobani je 1930 ľudí, ktorí ţijú 

v 390 rodinných domoch a 190 bytoch. Pre všetky domácnosti je nevyhnutné kúpiť 583 

desaťlitrových vedierok a 1170 balení rozloţiteľných 10-litrových sáčkov na kuchynský 

odpad (v kaţdom balení je 26 sáčkov). Ku kaţdému vchodu vo všetkých bytových domoch 

v obci je navyše potrebné kúpiť 30 nádob s objemom 120 l. Celková suma za tento materiál 

predstavuje 4384,50 €. Na nákup tohto materiálu sa vyuţije 4000 €, ktoré environmentálny 

fond vrátil obci za triedenie odpadu. Zber a likvidácia kuchynského odpadu sa najskôr 

odskúša v bytových domoch a činţiakoch na Štvrti 1. mája. Obec by sa však v prípade 

likvidácie kuchynského odpadu v celej obci nedoplatila. Odpad zo zeleniny a ovocia bude 

preto zbierať obec a následne ho kompostovať. Problém však bude s dopravou i s ľuďmi. 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – Kedy sa začne so zberom kuchynského odpadu? 

 Starosta – najprv sa pripraví VZN a vykoná osveta o zbere kuchynského odpadu a bude 

potrebné zamestnať aj jedného človeka, ktorý bude mať dohľad nad zberom a triedením 

odpadu v obci. Začneme s bytovými domami, pretoţe byty nemajú moţnosť kompostovať 

biologický odpad. Postupne zistíme záujem o zber kuchynského odpadu aj u obyvateľov 

rodinných domov. Na budúci rok následne začneme s mnoţstevným zberom komunálneho 

odpadu. Tieţ sa najskôr na to musí pripraviť VZN. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – upozornil na plastový odpad (fľaše, časti 

automobilov), elektrický odpad (televízor) a pneumatiky pri ceste na Sedem chotárov. Tieţ 

obyvatelia šesťbytového domu pri štyridsaťosem bytovom dome A boli nespokojní, keď veľké 

kontajnery na odpad boli umiestnené na ich parkovacie miesta. Najlepšie by bolo vyčleniť im 
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pred bytovkami po jednom parkovacom mieste pre kaţdý byt. Mala by to posúdiť na mieste 

komisia pre rozvoj obce. 

 Bc. Jozef Košičiar – obyvatelia bytoviek by mohli mať rezervované parkovacie miesta na 

konkrétnu poznávaciu značku auta, no za takéto miesto by mali platiť. 

 Starosta – parkovať môţu pred deväťbytovým domom (rómska bytovka), ktoré je stále voľné. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – vyváţanie odpadu na čierne skládky treba pokutovať. Obec by mala 

zamestnať jedného človeka, ktorý by mal na starosti triedenie odpadu. 

 Starosta – obec berie všetok odpad, preto nechápe počínanie ľudí, ktorí ho vyhadzujú do lesa. 

Je moţné takýchto ľudí sankcionovať, no čin-priestupok však musí byť jednoznačne 

dokázaný. Neporiadok je aj okolo polopodzemných kontajnerov. Vyvezenie jedného stojí 60 

€. Máme takú skúsenosť, ţe hneď na druhý deň po vyvezení boli plné všelijakého odpadu. 

Kontajnery budú preto uzamknuté. Jedného zamestnanca obec bude potrebovať, pretoţe 

pracovné pomery sprostredkované úradom práce boli ukončené a nie je moţné uzatvárať nové 

zmluvy na aktivačné práce. 

 

 OZ berie na vedomie 
Správu starostu k triedeniu a zberu kuchynských odpadov v podmienkach obce  

Uzn. č. 06/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta – oboznámil členov OR so ţiadosťou p. Emílie Bystrianskej a Ley Tkáčovej odpustiť 

nájom za ich prevádzky v Dome sluţieb kvôli opatreniam proti covid 19 od začiatku tohto 

roku do skončenia mimoriadnych opatrení. Malo by sa im vyhovieť, keďţe nemôţu so svojimi 

prevádzkami fungovať. 

 

 OZ schvaľuje 
Ţiadosti Emílie Bystrianskej a Ley Tkáčovej o odpustenie nájmu počas uzatvorenia prevádzok 

z dôvodu pandémie 

 Uzn. č. 07/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Starosta – Dušan Šmidt podal ţiadosť na postavenie plechovej garáţe. Na poslednom 

zastupiteľstve v minulom roku sme riešili rovnakú ţiadosť od Ľubomíra Berkyho. Stavebná 

komisia pôjde posúdiť ich umiestnenie. Existuje VZN, ktoré 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 Dušan 

Šmidt) a ukladá stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemkov za účasti starostu a určiť 

predmetné garáţové miesta. 

Uzn. č. 08/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  9/  

 Starosta – obec dostala ţiadosť o prenájom nebytových priestorov v klube dôchodcov 

(kuchynka) od Tibora Oţďániho z Lučenca. Chce si tam otvoriť pizzeriu. Priestory však 

potrebuje klub dôchodcov i obec na rôzne aktivity, preto ţiadosť odporúča zamietnuť. 

Predsedom Klubu dôchodcov je Ján Melicherčík, ktorý prevzal vedenie klubu od p. Mgr. 

Jolany Maťašovej. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – po skončení epidémie covidu musíme činnosť klubu dôchodcov 

podporiť. 
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 OZ neschvaľuje 
Ţiadosť Tomáša Oţďániho o prenájom časti Klubu dôchodcov pre zriadenie pizzerie. 

Uzn. č. 09/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  10/  

 Starosta – navrhol v rámci mesiaca knihy zníţiť cenu monografie obce Lovinobaňa z 27 na 20 

€. Kníh je ešte na sklade veľa. Členovia OR s návrhom súhlasia. 

 

 OZ schvaľuje 
Cenu za predaj knihy Lovinobaňa – história, príroda a spoločnosť vo výške 20 €.  

Uzn. č. 10/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  11/  

Starosta – musíme vyhodnotiť súťaţ o najlepšieho triediča odpadu v roku 2020, ktorú 

zorganizovala ešte Monika Tušimová. Do súťaţe sa prihlásilo 5 súťaţiacich. Vyzval Jána 

Roţňaia, aby z obálky vylosoval víťaza súťaţe. Na vylosovanom lístku bola zapísaná rodina 

Bobáľová z miestnej časti Uderiná. 

 

 OZ schvaľuje 
Úľavu vo výške 100 % z poplatku za likvidáciu odpadov pre rok 2021 pre vylosovanú rodinu 

v zmysle pravidiel pre predmetný rok.  

 Uzn. č. 11/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  12/  

Starosta – zo zákona mu vyplýva povinnosť oboznámiť OZ so svojimi majetkovými pomermi za rok 

2020. Uznesením OZ č. 95/2018 bola zriadená komisia podľa zákona 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v zloţení: Bc. Andrea Valachová (predsedníčka 

komisie), Ľubica Mániková, Ing. Miroslava Tkáčová a Ján Baláţ. Starostove doklady skontrolovali 

dve prítomné členky komisie (Ľubica Mániková, Ing. Miroslava Tkáčová). 

 

 OZ berie na vedomie 
Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov starostu obce za rok 2020 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. 12/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  13/  

 Mária Špaňhelová – navrhla, aby obec nakúpila respirátory pre starších občanov. 

 Starosta – jeden respirátor stojí 0,35 €. V obci ţije 438 ľudí nad 60 rokov. Respirátory pre 

týchto občanov by vyšli na 153,30 €. 

 Bc. Jozef Košičiar – podporil myšlienku nakúpiť respirátory pre starších občanov. 

 

 OZ schvaľuje 
Nákup respirátorov pre občanov nad 60 rokov. 

 Uzn. č. 13/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  14/  

 Starosta – p. Orság ţiada namontovať na Podhájsku ul. retardér, pretoţe niektorí obyvatelia po 

nej jazdia na svojich autách príliš rýchlo. Navrhol mu zozbierať podpisy viacerých občanov, 

ktorí s jeho návrhom súhlasia. Retardér stojí 105 €. 
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 Ing. Miroslava Tkáčová – ide o občanov bývajúcich na konci ulice, ktorí jazdia príliš rýchlo. 

P. Orság by mal zistiť názor viacerých susedov na namontovanie retardéra. 

 

 Starosta – informoval, ţe firma Strabag pracuje, takţe je moţné pristúpiť k ďalšej 

rekonštrukcii obecných komunikácií. Nechal urobiť cenovú ponuku na rekonštrukcie ciest na 

ul. Janka Slobodu (77 493,30 €) a Štúrovej (43 657,26 €) v Lovinobani a na cestu k cintorínu 

v Uderinej (31 728,56 €). Spolu by to vyšlo na 183 454,94 €. Prioritne by bolo treba urobiť 

cestu i chodník na Štúrovej ul. Všetko závisí od záverečného účtu obce, ktorý je uţ hotový. 

Musí ho ešte prekontrolovať hlavná kontrolórka obce. 

 Mária Špaňhelová – starosta by mohol osloviť aj inú stavebnú firmu, ktorá by nám moţno 

urobila lepšiu cenu. Dala mu aj konkrétny návrh. 

 

 Obec dostala ţiadosť o sponzorský príspevok na vydanie knihy Lučenec a okolie z neba. Za 

príspevok 360 € by bola obci venovaná ¼ jednej strany v knihe a obec by dostala 24 kníh. 

Takýchto kníh však obec sponzorovala viacero a nie je dôvod podporovať niečo podobné 

znova. Obec dostala aj ponuku na letecké fotografie. Nepotrebujeme ich, dáme si urobiť po 

dokončení R2. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – je to len ďalšia variácia na predchádzajúce rovnako 

zamerané knihy. Je to lacný a rýchly spôsob ako urobiť knihu. Stačia na to pekné fotografie 

a sponzori. Netreba na to znova míňať peniaze. V obci mále letca i fotografa, takţe letecké 

fotografie obce si môţeme urobiť kedykoľvek a lacnejšie. 

 

 Mária Špaňhelová – pýtala sa na sčítanie obyvateľstva. 

 Starosta – sčítalo sa asi 70 % občanov, termín je do konca marca tohto roku. Zákon je 

postavený tak, ţe za sčítanie obyvateľstva je zodpovedná obec. Občanom, ktorí sa odmietnu 

sčítať, hrozí pokuta. 

 

 Mária Špaňhelová – informovala o svojpomocnom vypiľovaní agačiny dobrovoľníkmi pri 

Uderinej. Zozbierali pri tom plno vriec odpadkov. Chýbajú pionieri, ktorí kedysi pomáhali 

čistiť okolie obce. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – mohli by sme do zbierania odpadkov zapojiť deti zo základnej 

školy. 

 Starosta – obec berie všetok moţný odpad. Nedávno obec vyzbierala 450 l pouţitého 

motorového oleja, ktorého likvidácia stála 150 €. Navrhne riaditeľke ZŠ, aby sa ţiaci zapojili 

do čistenia okolia obce. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – Skládky čierneho odpadu sa budú mnoţiť po zavedení 

mnoţstevného zberu odpadu. Niekoľkí mladí futbalisti začali iniciatívne mapovať čierne 

skládky odpadu v okolí obce. Vznikla tak dobrovoľná ekohliadka. Skládky odfotografujú 

a tieţ pomôţu s čistením. 

 

 Mária Špaňhelová – znova pripomenula nedorobenú strechu budovy OcÚ v Uderinej, hlavne 

striešky nad schodmi. Nedokončilo sa to kvôli zlému počasiu. Upozornila aj na nepojazdný 

traktor patriaci Ivanovi Galádovi, ktorý blokuje vjazd do záhrad. Pripomenula aj stĺpy starého 

obecného rozhlasu. 

 Starosta – V. Mánik mu nedvíhal telefón, na budove OcÚ neoplechoval komín a neurobil 

striešky nad schodmi. Obec mu zaplatila, no práce neboli dokončené. Poprosil Ľ. Mánikovú, 

aby na to manţela upozornila. Pozrie sa aj na traktor I. Galáda. 

 

 Ján Roţňai – na ich ulici sú tieţ staré stĺpiky po obecnom rozhlase. Upozornil aj na 

nesvietiace lampy pouličného osvetlenia na autobusovej zastávke nad fabrikou. 

 Starosta – staré stĺpiky obec zozbiera, nefunkčné lampy nechá opraviť. 
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K bodu 15/ 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.30 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 21. – 22. 3. 2021 

 

 

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

 

Overovatelia: Bc. Jozef Košičiar  ............................. 

 

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

 

 

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

     


