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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 3/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. júna 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. Lagúna na digestát 10 000 m³ – správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné 

prostredie a upovedomenie o začatí konania 

6. VZN č. 2/2021 o územných podmienkach pre chov a drţanie zvierat na území obce 

Lovinobaňa 

7. Členstvo podľa §20b zákona číslo 369/1990 v zdruţení obcí pod názvom Región pod Javorom 

– združenie obcí 

8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021  

9. Záver 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláţ, Ľubica Mániková, 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, 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. Doplnil sa 

bod č. 9 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa na II. polrok 2021. 

 

 OZ schvaľuje doplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 26/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

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

návrh za členov návrhovej komisie – Ľubica Mániková, Ján Roţňai 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 27/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  3/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 16. júna 

2021.  

    



 

Zápisnica č. 3/2021 z OZ konaného dňa 23. júna 2021 2/5 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 29/2021 Za: 7 (prišla Ing. Miroslava Tkáčová) Proti: 0 Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  4/  

 Starosta – stavebná komisia nekoná. Úlohy naďalej trvajú. Na existujúce plechové garáţe na 

Štvrti 1. mája sa zavesí oznam ich majiteľom, aby prišli na OcÚ uzatvoriť nájomnú zmluvu. 

Garáţe sa očíslujú. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 28/2021   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta – Ministerstvo ţivotného prostredia poslalo obci 1. júna 2021 inštrukcie ako 

postupovať ohľadne plánu firmy Agrosev spol. s.r.o. Detva vybudovať v obci Lagúnu na 

digestát 10 000 m³. Do desiatich dní po doručení správy o hodnotení vplyvov navrhovanej 

činnosti na ţivotné prostredie musí obec túto správu v plnom rozsahu zverejniť na úradnej 

tabuli a internetovej stránke obce. Verejnosť musí mať moţnosť oboznámiť sa s celou 

dokumentáciou správy počas 30 dní odo dňa zverejnenia. Do uplynutia tejto lehoty obec 

spolu s navrhovateľom zabezpečí verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Termín 

a miesto verejného prerokovania sa zverejní 10 pracovných dní pred jeho konaním. Verejné 

zhromaţdenie sa bude konať 30. júna 2021 o 17.00 h v Kultúrnom dome v Lovinobani. 

Oznam uţ visí na internetovej stránke obce i na úradnej tabuli. Firma INECO, s.r.o. urobí 

prezentáciu navrhovanej činnosti, my predostrieme protiargumenty. OZ Almix proti tejto 

činnosti zorganizovalo aj petíciu. Doteraz zozbierali 446 podpisov. Agrosev spol. s.r.o. Detva 

chce na 250 ha polí v katastrálnom území obce Lovinobaňa umiestniť 20 000 m³ údajného 

„hnojiva“. Z prvej dokumentácie nebolo jasné, čo je to digestát. Je to odpad po výrobe 

bioplynu, ktorý má silný zápach. Na jednej strane tvrdia, ţe sa z toho nebude šíriť zápach, na 

druhej strane to budú musieť zaorávať kvôli zápachu! Chcú to vylievať na ornú pôdu, hrozí 

znečistenie podzemných vôd. Lagúnu chcú umiestniť vedľa objektov poľnohospodárskej 

výroby. Je to skladisko odpadu alebo poľnohospodárska výroba? Ako to budú voziť cez obec? 

Určite bude z toho zápach, hluk a ničenie miestnych komunikácií. To logicky vyvolá 

mnoţstvo sťaţností obyvateľov. Určite sa tým naruší zákonom stanovená miera primeraná 

pomerom týkajúca sa zápachu. Digestát vylievaný na polia by znečistil podzemné vody 

i potoky v okolí obce. Z dlhodobého hľadiska by to veľmi nepriaznivo ovplyvnilo miestne 

ţivotné prostredie. Z týchto dôvodov nepodpíše stavebné povolenie. Takáto činnosť by totiţ 

obec neúmerne environmentálne zaťaţila na desaťročia. na OR sa hovorilo, ţe tento projekt 

odmietli obce Zvolenská Slatina, Vígľaš, a rovnako aj Detva.  

 Ing. Pavol Rapco – lagúna sa má postaviť preto, aby Hriňovská mliekareň mala kde 

likvidovať svoj odpad. Pýtal sa starostu, či uţ dal nejaký predbeţný súhlas na vybudovanie 

lagúny na digestát. 

 Starosta – o problémoch Hriňovskej mliekarne vieme (platila pokuty za vypúšťanie odpadu do 

rieky Slatina), predbeţný súhlas s postavením lagúny na digestát nedal. Milan Alberti a p. 

Zuzana Bérová zisťujú, či je vôbec moţné umiestniť 20 000 m³ digestátu na plochu s rozlohou 

250 ha. Digestát by sa navyše musel vylievať na polia mimo vegetačné obdobie. 

  PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – objem automobilovej cisterny je 20 – 30 m³, čo je 

v priemere 850 – 900 automobilových cisterien, ktoré by sezónne prechádzali cez obec 

s digestátom na okolité polia. Objem ţelezničnej cisterny je 80 m³. To znamená, ţe 20 000 m³ 

digestátu predstavuje 250 ţelezničných cisterien, čo je 5 kompletných vlakov po 50 

ţelezničných cisternách! 

 

 OZ berie na vedomie  
Informáciu k správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie 

a upovedomenie o začatí konania – Lagúna na digestát 10 000 m³. 

Uzn. č. 30/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 6/ 

 Starosta – vypracoval a poslancom OZ poslal elektronickou poštou VZN č. 2/2021 

o územných podmienkach pre chov a drţanie zvierat na území obce Lovinobaňa. VZN 

spracoval na základe zákonov a podobných VZN iných obcí. Obsahuje podmienky chovu, 

práva a povinnosti chovateľa, definíciu hospodárskych a spoločenských zvierat, priestupky pri 

chove zvierat a ustanovuje spôsob kontroly chovu. Kontrolu môţe vykonávať starosta obce, 

poverení pracovníci obecného úradu, poslanci OZ, poverení členovia komisií OZ a hlavná 

kontrolórka obce. VZN obsahuje aj pokuty za porušenie podmienok chovu zvierat. Chov 

hospodárskych zvierat zakazuje na Štvrti 1. mája. Nevzťahuje sa na chov a drţanie psov, ktoré 

upravuje osobitné VZN. 

 

 OZ schvaľuje 
VZN č. 2/2021 o územných podmienkach pre chov a drţanie zvierat na území obce 

Lovinobaňa 

Uzn. č. 32/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta – informoval o zaloţení zdruţenia obcí Región pod Javorom. Členmi zdruţenia sa 

stali obce Lovinobaňa, Ábelová, Budiná, Tuhár, Divín, Ruţiná, Mýtna, Píla, Dobroč, 

Kotmanová, Točnica, Podrečany a Tomášovce. Neplatí sa tam ţiadny poplatok. Vďaka tomuto 

zdruţeniu sa obce budú môcť uchádzať o väčšie projekty. Ide o iné zdruţenie , ako bolo 

Združenie Javor, kam patrili obce, podnikatelia, občianske zdruţenia a iné subjekty. 

 

 OZ schvaľuje 
Členstvo podľa §20b zákona číslo 369/1990 v zdruţení obcí pod názvom Región pod Javorom 

– združenie obcí 

 Uzn. č. 33/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Starosta – oboznámil poslancov s návrhom Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2021. Z rezervného fondu sa vyčlení na kapitálové výdavky 10 000 € (rekonštrukcia 

chodníka a miestnych komunikácií) a z nešpecifikovaných beţných výdavkov 22 000 € na 

údrţbu budov (10 000 € na elektrické rozvody v Dome sluţieb, búranie komínov na ZŠ, 

oprava strechy na telocvični ZŠ a oprava chodníka k pavilónu B ZŠ, 5000 € na regály, homok 

a prekrytie pieskoviska v MŠ, 2500 € na mzdy a odvody v jedálni ZŠ, 2000 € na mzdy 

a odvody v Školskom klube ZŠ, 2500 € pre občianske zdruţenie Almix) a 16 700 € zvýšenie 

príjmov a zároveň aj beţných výdavkov ZŠ. Búranie a oprava komínov bude stáť celkom 

6000 €. Obec však zaplatí len 3000 €, pretoţe ZŠ ušetrila 3000 € za Centrum voľného času, 

ktoré počas opatrení proti kovid 19 nefungovalo. 

 Ing. Alexandra Vranová – k dnešnému dňu je na rezervnom fonde 711 010,45 €. Obec má 

vypracovanú príkaznú zmluvu pre umelcov, ktorú by malo počas organizovania akcií pouţiť 

OZ Almix kvôli vyúčtovaniu dotácie od obce. Ţiadala presne špecifikovať poţiadavky ZŠ na 

Školský klub a jedáleň ako to urobilo OZ Almix. K poţiadavke sa pripojila aj Bc. Valachová 

a podporili ju aj ostatní poslanci. 

 Starosta – z rozpočtového opatrenia sa z bodu 3 vypustia písmená a“ a „b“ týkajúce sa miezd 

a odvodov Školského klubu a školskej jedálne v ZŠ Lovinobaňa.  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – keď sa tie výdavky vysvetlia, prijme sa k nim ďalšie 

rozpočtové opatrenie. 

 Ján Baláţ – pýtal sa, či by na krytie pieskoviska v MŠ nebola lepšia markíza namiesto stanu. 

 Starosta – stan s rozmermi 3 x 6 m za 270 € je uţ objednaný. Pieskovisko sa prekryje 

plachtami. 

 

 OZ schvaľuje 
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Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 bez písmen  „a“ a „b“ z bodu 3 týkajúcich 

sa miezd a odvodov Školského klubu a školskej jedálne v ZŠ Lovinobaňa 

 Uzn. č. 34/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  9/  

 Starosta – predloţil poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Lovinobaňa na II. polrok 2021. Plán predpokladá postupne kontrolu čerpania dotácií 

poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2020, kontrolu plnenia uznesení OZ v Lovinobani za I. 

polrok 2021, kontrolu plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30. 9. 2021 a spracovanie 

stanoviska hlavnej kontrolórky obce j návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2023. 

 

 OZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa na II. polrok 2021 

Uzn. č. 35/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

 Starosta – na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií (Štúrova ul., ul. J. 

Slobodu, Partizánska ul. a cesta do cintorína v miestnej Časti Uderiná) bola vybraná firma 

Strabag. Súťaţ vyhrala so sumou 187 452, 44 €. Uţ teraz je jasné, ţe budú aj práce naviac 

(odvodové ţľaby na Štúrovej ul. a na Uderinej, rozmrvený betón nad šachtami a nové plastové 

poklopy na šachty na Štúrovej ul.). Práce sú v plnom prúde, problémy sa riešia za pochodu. 

Chodník na Štúrovej ul. je takmer hotový, zhruba o dva týţdne sa bude asfaltovať. Urobené sú 

aj odvodové ţľaby. Asfaltovanie prístupov do dvorov si musia občania zaplatiť sami. 

 Ján Baláţ – pýtal sa na opravu ul. Janka Káľa. Ţiadal aspoň sfrézovať hrb, ktorý vznikol na 

tamojšej komunikácii. Rekonštrukcia celej ulice nemá zmysel, ak sa nevymení staré 

vodovodné potrubie. 

 Starosta – plánuje sa aj rekonštrukcia ul. Janka Kráľa. 

 

 OZ berie na vedomie  
Informáciu starostu o postupe prác na oprave miestnych obsluţných komunikácií. 

Uzn. č. 31/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Ľubica Mániková – do jabloňového sadu chodí diviačica s mláďatami a ohrozuje tam ľudí. 

Zdrţuje sa len 10 m od domov. Na koho sa v tomto prípade obrátiť? 

 Starosta – treba sa obrátiť na miestnych poľovníkov (Alfréd Belovič). Majú povinnosť robiť 

na okraji lesov záchytné políčka pre divú zver.  

 

 Jaroslav Filčík – upozornil na kamióny s drevom, ktoré kaţdodenne prechádzajú cez obec, 

zhoršujú dopravu v obci a ničia miestne komunikácie. Mohli by prechádzať cestou popri 

nadjazde. Pýtal sa dokedy bude tento stav pretrvávať. Ţiadal tieţ zaviesť zákaz státia na 

kriţovatke ulíc SNP a Školskej, kde sú neustále odstavené osobné autá ohrozujúce bezpečnosť 

premávky. Mala by to kontrolovať polícia. Upozornil na dezolátny stav detského ihriska 

a oporného múru pri Dome sluţieb, a tieţ na zvalený plot medzi Halajovým domom a Domom 

sluţieb. 

 Starosta – na cestách 3. triedy je prejazd kamiónov zakázaný. Prechádzať po nich môţu jedine 

s povolením správcu komunikácie. Polícia to však vôbec nekontroluje. Cesta pri nadjazde je 

len obsluţnou komunikáciou pre stavbu R2. Políciu tieţ ţiadal o kontrolu na kriţovatke ulíc 

SNP a Školskej, pretoţe na kriţovatkách je podľa cestného zákona zakázané parkovať, no 

polícia odpovedala, ţe nie je poverená to kontrolovať. Detské ihrisko sa zlikviduje, pretoţe 

i tak bolo vybudované narýchlo a bez projektovej dokumentácie. 

 

 Mária Špaňhelová – ţiadala vymeniť poklopy na šachtách pri kostole v miestnej časti Uderiná. 

Zber veľkoobjemového odpadu v Uderinej ţiadala vyhlásiť v miestnom rozhlase a pristaviť do 
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stredu miestnej časti kontajner. Poprosila tieţ podporiť opravu podhľadového stropu v KD 

Uderiná. 

 Starosta – súhlasil s pristavením kontajneru, no upozornil, ţe to zaplatia všetci obyvatelia 

Lovinobane. Veľkoobjemový odpad je moţné kedykoľvek doviezť na OcÚ. Cena za opravu 

podhľadového stropu v KD Uderiná je príliš vysoká (18 000 €). Môţe sa to urobiť s pouţitím 

iného materiálu, nie sadrokartónu. 

 Bc. Andrea Valachová – na obecnú internetovú stránku treba dať výzvu na rekonštrukciu 

tohto stropu, aby sa prihlásilo viac firiem a vybrala sa najlepšia ponuka. 

 

 Ľubica Mániková – pýtala sa, či by nebolo moţné zamestnať na kosenie obce človeka na 

dohodu. 

 Starosta – sú výzvy s projektami na zamestnanie jedného človeka na 9 mesiacov a lebo dvoch 

ľudí na 5 mesiacov. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa na zdviţnú plošinu, ktorú chce umiestniť v KD 

Lovinobaňa MUDr. Peter Olšiak, a na reakciu správy ciest na zanesený jarok pri nadjazde 

pozdĺţ hlavnej cesty. 

 Starosta – ohľadne zdviţnej plošiny sa momentálne nič nerieši, bude potrebné verejné 

obstarávanie. Správa ciest nevie skosiť trávu popri cestách, nie to ešte vyčistiť jarok.  

 

 Bc. Andrea Valachová – upozornila, ţe smeti pozbierané pod nadjazdom a umiestnené vo 

vreciach na bývalom pozemku J. Baláţika by bolo dobré odviezť. 

 

 Starosta – pozemok má svojho majiteľa, ten by si mal smeti odviezť. Prečo by to mala platiť 

obec? 

 

 

 

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

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 30. 6. 2021 

 

 

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

 

Overovatelia: Ján Baláţ   ............................. 

 

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

 

 

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

     


