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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 2/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. apríla 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lovinobaňa a rozpočtovému 

hospodáreniu za rok 2020 

6. Záverečný účet obce Lovinobaňa a rozpočtové hospodárenie za r. 2020 

7. Nikolas Oláh – ţiadosť o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 

9. Ţiadosť Petra Sedlačeka a Aleny Sedlačekovej o predaj pozemkov v majetku obce pri 

materskej škole 

10. Ţiadosť Gabriela Molnára o predaj pozemkov v majetku obce v Uderinej 

11. Ţiadosť OZ futbalový klub Lovinobaňa o poskytnutie dotácie 

12. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021  

13. Záver 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláţ, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová, 

Bc. Andrea Valachová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

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

 

 

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. Zmenil sa 

bod č. 8 (v pozvánke bol totoţný s bodom č. 12) – Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na 1. polrok 2021. 

 

 OZ schvaľuje doplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 14/2021  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 – Ján Baláţ, Bc. Andrea Valachová  

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 15/2021  Za:5  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 21. apríla 

2021.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 17/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  4/  

 Starosta – prišla ďalšia ţiadosť na plechovú garáţ. P. Ţigová nemá čas preveriť podmáčanie 

budovy predajne potravín Fresh a určiť miesto na Štvrti 1. mája pod plechové garáţe. Úlohy 

naďalej trvajú. Starosta nestihol ísť na Štvrť 1. mája. V najbliţšom čase tam pôjde aj sám. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 16/2021   Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Ing. Alexandra Vranová – oboznámila poslancov OZ so Stanoviskom hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Lovinobaňa a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020. Rozpočet 

obce tvorí beţný rozpočet, kapitálové výdavky a finančné operácie (nie sú súčasťou rozpočtu). 

Skontrolovala rezervný fond (RD), kapitálové výdavky i príjmy obce. Výsledok hospodárenia 

je schodok vo výške 227 590,99 €. Schodok je upravený o nevyčerpané dotácie. Je v ňom 

zahrnutých i 102 730,73 €, ktoré obec vrátila MV z dotácie poskytnutej na výstavbu novej 

MŠ. Dotácie sa vţdy musia minúť do konca marca nasledujúceho roku. Prebytok finančných 

operácií za rok 2020 je 466 125,08 €. Rozdiel medzi celkovými výdavkami a príjmami obce je 

kladný. Po odrátaní nepouţitých grantov a dotácií zo štátneho rozpočtu a nevyčerpaných 

prostriedkov na základe školského zákona je zostatok pouţiteľných zdrojov celkom 

238 534,09 €. Tento prebytok je moţné na základe uznesenia OZ celý presunúť do RF. 

Konzultovala to s predsedkyňou finančnej komisie Bc. Andreou Valachovou. Ak OZ schváli 

presun prebytku hospodárenia z roku 2020 do RF, tak na RF bude celkom 711 010,45 €. Z RF 

šli prostriedky na MŠ, zberné miesto triedeného odpadu i na úver. Oprava obecných ciest by 

sa z neho mohla v tomto roku zafinancovať. Obec má aj úverovú rezervu aţ vo výške 

945 694,29 €. Upozornila, ţe auditorská správa musí byť predloţená do konca tohto roku. 

 

 OZ berie na vedomie  
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lovinobaňa a rozpočtovému 

hospodáreniu za rok 2020 

Uzn. č. 18/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – po informácii hlavnej kontrolórky obce Ing. Vranovej dal hlasovať o Záverečnom 

účte obce Lovinobaňa a rozpočtovom hospodárení za rok 2020 a presune prebytku 

hospodárenia za rok 2020 do RF. 

 

 OZ schvaľuje 
1.) Záverečný účet obce Lovinobaňa a rozpočtové hospodárenie za r. 2020 bez výhrad. 

2.) Pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

238 534,09 €, na tvorbu rezervného fondu. 

Uzn. č. 19/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  7/  

 Starosta – informoval o ţiadosti Nikolasa Oláha, ktorý opustil detský domov v Lučenci,  

o príspevok na osamostatnenie. Obec mu to poskytne, rovnako ako jeho starším súrodencom, 

formou uhradenia nájomného za sociálny byt. S týmito súrodencami zatiaľ nie sú problémy. 

Sú traja a majú pridelený jeden sociálny byt. 

 

 OZ schvaľuje 
Ţiadosť Nikolasa Oláha o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 

podľa § 69 odst. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. vo výške 30 % príspevku podľa §68 odst. 3 

zákona, čo činí 294,24 € (30% z čiastky 980,80 €, ktorú mu rozhodnutím poskytlo Centrum 

pre deti a rodiny Lučenec), formou započítania nájmu v sociálnom byte, ktorý mu prenajíma 

obec Lovinobaňa. 

 Uzn. č. 20/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Ing. Alexandra Vranová – stručne oboznámila poslancov OZ s Plánom kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021. 

 

 OZ schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021 

 Uzn. č. 25/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  9/  

 Starosta – Peter Sedlaček doručil obci ţiadosť o vysporiadanie pozemku pri MŠ v Lovinobani. 

Znalec tam určil cenu 2,31 € za 1 m². P. Selaček vychádzal obci v ústrety, preto mu predaj 

pozemkov odporučila obecná rada za cenu určenú znalcom. 

 

 OZ schvaľuje 

podľa: § 9, 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. 08. 2010 Petrovi Sedlačekovi a Alene Sedlačekovej, bytom 

Lovinobaňa Školská 77/11, predaj pozemkov v majetku obce č.p.695/35 (reg. „C“),  záhrada, 

výmera 60 m² a č.p.4997/8, zast. pl.a nádvorie, výmera 7 m², spolu za cenu 155,- €.  Dôvodom 

prevodu majetku obce je skutočnosť, ţe pozemky nachádzajúce sa  na ulici Školská sú pre 

vlastníkov stavby z dôvodu zabezpečenia riadneho uţívania stavby nevyhnutné, pretoţe ich 

poloha a účel vyuţitia tvorí neoddeliteľný celok s dvorom a stavbou (rodinným domom). 

Uzn. č. 21/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  10/  

 Starosta – Gabriel Molnár z miestnej časti Uderiná podal ţiadosť o vysporiadanie pozemkov. 

Po kúpe nehnuteľnosti zistil, ţe má oplotené menšie časti pozemkov patriacich obci. Obec 

nemôţe predať svoj majetok za niţšiu cenu, ako je cena stanová znalcom. Milanovi Mertusovi 

sa v roku 2015 predali časti pozemkov v Uderinej za znalcom stanovenú cenu 2 € za 1 m². Za 

túto cenu sa odpredajú aj G. Molnárovi. 

 

 OZ schvaľuje 
podľa: § 9, 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. 08. 2010 Gabrielovi Molnárovi, bytom Vajanského 48, 98401 

Lučenec, predaj pozemkov v majetku obce č.p.1220/9 (reg. „C“),  zast. pl. a nádvoria, výmera 

14 m² a č.p.1220/10, zast. pl.a nádvorie, výmera 15 m²,  spolu za cenu 58,- €. Dôvodom 

prevodu majetku obce je skutočnosť, ţe pozemky sú pre vlastníka stavby z dôvodu 
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zabezpečenia  riadneho uţívania stavby nevyhnutné, pretoţe ich poloha a účel vyuţitia tvorí 

neoddeliteľný celok s dvorom a stavbou. 

Uzn. č. 22/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  11/  

 Starosta – Na OcÚ boli Marcel Majkút a Jakub Šuľan, ktorí si zaloţili nové občianske 

zdruţenie. Je potrebné schváliť im ţiadosť o dotáciu vo výške 7976 €. Obec bude platiť 

kosenie štadióna, elektriku a vodu. Tieto náklady predstavujú ďalších zhruba 3000 €. M. 

Majkútovi a J. Šuľanovi odporučí, aby sa stretli s hlavnou kontrolórkou obce a prediskutovali 

s ňou finančnú stránku futbalu. 

 

 OZ schvaľuje 
Dotáciu pre OZ Futbalový klub Lovinobaňa na sezónu 2021vo výške 7976,20 €.  

Uzn. č. 23/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  12/  

 Starosta – oboznámil členov OR s rozpočtovým opatrením č. 01/2021, ktorým sa z RF vyčlení 

188 018,90 € na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií (Štúrova ul. s dvoma 

odvodovými ţľabmi na vodu, ul. J. Slobodu, Partizánska ul. a cesta do cintorína v miestnej 

Časti Uderiná), 10 976,00 € na činnosť futbalového klubu v Lovinobani a 400 € na zakúpenie 

plechovej búdy pre MŠ na uskladnenie náradia. 

 Ján Baláţ – opraviť by sa mala aj ul. Janka kráľa, no aţ po rekonštrukcii vodovodu pod 

cestou, ktorý je vo veľmi zlom stave. 

 Bc. Andrea Valachová – ul. J. Kráľa by sa mohla opraviť betónovou dlaţbou, ktorá sa dá 

v prípade opravy vodovodu rozobrať. Takto je v Lučenci urobená Ţelezničná ulica. Navrhla 

opraviť aj cestu v areáli ZŠ. 

 Barbora Pechová – pred MŠ motoristi nedodrţujú rýchlosť a ohrozujú rodičov s deťmi. 

Navrhla dať na cestu aspoň 2 retardéry, ktoré by vodičov prinútili zníţiť rýchlosť. Pri 

autobusovej zastávke by bolo dobré urobiť prechod pre chodcov. 

 

 OZ schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 ktoré je súčasťou súpisu uznesení.  
 Uzn. č. 24/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  13/  

 Starosta – informoval o stave platieb podnájomníkov obecných sociálnych bytoch. Tibor 

Berky opäť neuhradil nájom za 3 mesiace. Je to notorický dlţník. Bude vyzvaný, aby uhradil 

dlh a zároveň zaplatil za 3 mesiace vopred. V opačnom prípade mu nebude obnovená nájomná 

zmluva a bude musieť z bytu odísť. Nájomné za jeden mesiac obci dlţí aj Dušan Berky, 

ktorému bol sociálny byt pridelený minulý rok. 

 

 Starosta – na Štvrti 1. mája sa vyskytol rovnaký problém s kontajnermi na odpadky ako bol 

v minulosti s kontajnermi pri Dome sluţieb. Sú preplnené a je okolo nich veľký neporiadok. 

Kontajnery boli zvalené v jarku, preplnené a poškodené. Údajne ich sfúkol vietor... 

Zamestnanci obce kontajnery vytiahli z jarku a keďţe boli plné, neboli dané na miesto aţ kým 

neboli 22. apríla  vyvezené. Nikto zo správcov bytových domov starostu nekontaktoval 

ohľadne umiestnenia kontajnerov na Štvrti 1. mája, no na internete sa objavilo nezmyselné 

ohováranie a vulgárne komentáre na adresu zamestnancov obce. Najväčší neporiadok je 

pritom okolo 48 bytového domu, 9 a 18 bytových domov. Keďţe aktivačné práce sú 

momentálne pozastavené, nemá tam kto urobiť poriadok. Chce vedieť, kto konkrétne robí na 

Štvrti 1. mája neporiadok, aby sa voči previnilcom mohlo zaviesť priestupkové konanie. 

Inkognito nie je moţné nikoho potrestať. Vyvezené budú aj polopodzemné kontajnery. Bude 

to stáť 500 €. Zaplatia to všetci občania. Po vyvezení budú 3 kontajnery určené a viditeľne 
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označené na zber plastov a jeden na zmesový komunálny odpad. Okrem toho poľovníci čistili 

od odpadkov miestny poľovný revír. Vyzbierali 5 nákladných áut odpadkov. Jeho likvidáciu 

zaplatí obec. Ľudia sa musia na likvidácii odpadu spolupodieľať. Náklady na jednu osobu 

v obci sú 35 €, no platí sa 29 €. Ak sa nebude viac separovať, cena za odpad pôjde hore.  

 Barbora Pechová – najväčší neporiadok robia obyvatelia deväťbytovky. Rozhadzujú smeti, no 

okolo bytovky sú porozhadzované aj injekčné striekačky a kondómy. Bolo by treba umiestniť 

na vhodné miesto kameru, prípadne zriadiť rómsku hliadku. Nerešpektujú nás a nerešpektujú 

ani zákaz vychádzania po 20.00 h. Polícia to ignoruje. Neporiadok a odpad je ja v jarku za 

činţákmi. Okolo našej bytovky si udrţiavame poriadok a čistotu. Upozornila, ţe jeden 

kontajner na papier na celé sídlisko je málo.  

 Starosta – rómska hliadka nie je momentálne štátom financovaná, ak sa tento projekt znovu 

rozbehne podáme ţiadosť. Narušiteľov poriadku treba hlásiť na políciu, prípadne 

odfotografovať aby bol dôkaz na priestupkové konanie. Čin musí byť jednoznačne dokázaný. 

Vyrieši sa aj neporiadok v jarku. Pracuje sa na VZN o chove domácich zvierat, kde sa 

výslovne zakáţe chovať hospodárske zvieratá na Štvrti 1. mája. Teraz je uţ na to opora 

v zákone.  

 Slavomíra Kojnoková – navrhla umiestniť kontajnery ku kaţdému bytovému domu. 

Obyvatelia by si ich sami ohradili, aby tam hocikto nehádzal odpadky. Tieţ ţiadala 

nainštalovať na sídlisko kamery. Upozornila, ţe 18 bytovom dome bývajú nelegálne Rómovia 

z Cinobane. 

 Barbora Pechová – pýtala sa, či Rómovia zo Štvrte 1. mája majú vyplatené poplatky za smeti. 

 Starosta – poplatky za smeti sa od neplatičov vymáhajú prostredníctvom detektívnej 

kancelárie. Výsledky sú, pretoţe dlţníci začali platiť. V minulosti prešli byty na Štvrti 1. mája 

do majetku obce, obec ich musela odpredať do vlastníctva nájomníkov. Obyvatelia 9 a 18 

bytovky ţijú fakticky mimo zákona. Na kaţdý ich byt je minimálne šesť exekúcií. Treba 

napísať oficiálne sťaţnosti, aby ich bolo moţné riešiť. 

 Ing. Alexandra Vranová – situáciu na Štvrti 1. mája by pomohol vyriešiť kamerový systém. 

 Starosta – obec kamerový systém má, no má malé rozlíšenie. Bude potrebné vymeniť kamery 

za nové s lepším rozlíšením. 

 Bc. Andrea Valachová – navrhla, aby sa triedený odpad nosil zamestnancami obce 

k rekonštruovanej kotolni. 

 Starosta – obec na takúto činnosť nemá ľudí. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa, ako sa doriešia klietky pre veľkoobjemové kontajnery. 

Upozornila aj na mnoţstvo odpadkov (najmä fliaš) na pozemku MVDr. Fleška pri činţákoch. 

 Starosta – obec na to nemá peniaze, musia si to zabezpečiť sami obyvatelia. Odpadky na 

Fleškovom pozemku sú ťaţko riešiteľný problém. 

 Elena Ľalíková, Barbora Pechová – pýtali sa na moţnosť častejšieho odvozu separovaného 

odpadu. Auto, ktoré zbiera separovaný odpad totiţ nechodí medzi bytové domy. 

 Starosta – mimo stanovený harmonogram sa separovaný odpad nevyváţa. Smetiarov 

upozorní, aby šli aj k bytovým domom. Ak budú mať občania veľa separovaného odpadu, 

treba prísť na OcÚ a dostanú igelitové vrecia. 

 

 Mária Špaňhelová – navrhla skúsiť získať nejaký grant na detské ihrisko pre MŠ, G. Ţigová 

by to moţno vedela lepšie. Ţiadala starostu preveriť na katastri obecné pozemky, ktorá sú pod 

cestou na ihrisko v Uderinej. Tieto pozemky by sa mohli vymeniť s inými. Poprosila o pomoc 

aktivačných pracovníkov pri nasypaní štrku okolo KD v miestnej časti Uderiná, pretoţe 

v Uderinej je len jeden aktivačný pracovník. Navrhla uskutočniť akt kladenia vencov pri 

príleţitosti víťazstva nad fašizmom 8. mája, pretoţe pri príleţitosti oslobodenia Lovinobane sa 

kvôli núdzovému stavu neuskutočnil. 

 Starosta – poţiadal M. Špaňhelovú, aby prišla na OcÚ, kde pozrú predmetné pozemky. 

Aktivačné práce sú pozastavené, takţe niet dosť ľudí. Pomoc však poskytne. Akt kladenia 

vencov 8. mája napriek núdzovému stavu uskutočníme. 
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 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.45 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 29. – 30. 4. 2021 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

     


