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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 4/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8. septembra 2021 o 17.07 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Správa o činnosti OR 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Projektová dokumentácia – vyjadrenie obce k optickej sieti pre Telekom a.s. 

6. Umiestnenie Z-BOXU 

7. Zákon o kybernetickej bezpečnosti – povinnosti obce 

8. Správa nezávislého audítora o účtovnej uzávierke obce k 31. 12. 2020 

9. Správa o plnení KPSS (Komunitný plán sociálnych sluţieb) obce Lovinobaňa za r. 2020 

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

11. Prerokovanie rôznych ţiadostí a podnetov 

12. Záver 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

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

Roţňai, Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: Bc. Andrea Valachová, 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. Doplnili sa 

tri body – Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Lovinobaňa k 30. 6. 

2021, sociálne byty a zmena úväzku hlavnej kontrolórky obce. 

 

 OZ schvaľuje doplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 36/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Ján Baláţ, Ľubica Mániková 

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

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 37/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  3/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – OR bola zvolaná na 2. september 2021, 

no nezišla sa.  
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 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 39/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  4/  

 Starosta – stavebná komisia nefunguje, p. Ţigová nemá čas. Nechodí na obecné rady ani na 

zasadnutia OZ. Úlohy naďalej trvajú. Najprv sa musia zistiť majitelia existujúcich plechových 

garáţí na Štvrti 1. mája. Zruší sa prenájom Klubu dôchodcov o. z. Margarétka, pretoţe je tam 

veľký neporiadok a ţiadosť o upratanie nájomca nerešpektoval. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 38/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta – Telekom a.s. chce v obci realizovať optickú sieť vedenú pod zemou. Ohľadne tohto 

projektu prebehli konzultácie. Starosta vydal k predloţenej projektovej dokumentácii záporné 

stanovisko, pretoţe navrhnutá optická sieť je  konflikte s naprojektovanými trasami obecnej 

kanalizácie. 

 

 OZ berie na vedomie  
Informáciu starostu k projektovej dokumentácii k trasám optickej siete pre Telekom a.s. 

Uzn. č. 40/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – Zásielkovňa oslovila obec s ponukou umiestnenia Z-BOXU. S ponukou súhlasil. 

Box s rozmermi 1,20 x 0,50 m bude umiestnený pred Domom sluţieb. 

 

 OZ berie na vedomie 
Informáciu starostu o umiestnení Z-BOXU (zásielkovňa) pri Dome sluţieb 

Uzn. č. 41/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta – NBÚ obci uloţil ako povinnosť zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť. Obec to uţ 

mala mať zabezpečené, hrozí pokuta do výšky 300 000 €. Urobí sa to prostredníctvom firmy, 

pretoţe obec nemá IT odborníka a je tam veľa povinností. Máme ponuku od firmy, ktorá to 

realizuje za mesačný poplatok 20 €. 

 

 OZ schvaľuje 
Zabezpečenie povinností obce v zmysle predmetného zákona (č. 69/2018 Z.z.) 

prostredníctvom dodávateľskej firmy. 

 Uzn. č. 42/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Starosta – Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke  k 31. 12. 2020 dostali poslanci 

OZ k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej pošty. Správa bola vypracovaná v auguste 

tohto roku a audítor na záver konštatoval, ţe „obec Lovinobaňa konala v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách“. 

 

 OZ berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke  k 31. 12. 2020  

 Uzn. č. 43/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  
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K bodu  9/  

 Starosta – Správu o plnení KPSS (Komunitný plán sociálnych sluţieb) obce Lovinobaňa za r. 

2020 vypracovala A. Gibalová. Poslanci OZ ju dostali k nahliadnutiu prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

 

 OZ berie na vedomie 

Správu o plnení KPSS (Komunitný plán sociálnych sluţieb) obce Lovinobaňa za r. 2020 

Uzn. č. 44/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  10/  

 Starosta – vyzval riaditeľku a ekonómku ZŠ Lovinobaňa, aby vysvetlili ţiadosť 

o dofinancovanie miezd v ŠJ a ŠKD. 

 Ing. Jana Tkáčová, RNDr. Katarína Golianová – do kuchyne sa prijala jedna pracovná sila na 

plný pracovný pomer. V roku 2019 jej plat refundoval úrad práce, od septembra 2020 táto 

moţnosť nie je. Vedúca ŠJ sa v tomto roku doţíva okrúhleho ţivotného jubilea 50 rokov, za 

čo je prináleţí odmena vo výške funkčného platu. Z materskej dovolenky sa vrátila PhDr. 

Paulína Markotánová, ktorá má o 2 stupne vyššiu platobnú triedu ako tá čo ju zastupovala. 

Rozdiel je 400 €, k tomu ešte odmena 100 € za december. 

 Ľubica Mániková – nejasnosť v pôvodnej ţiadosti sa týkala toho, ţe ZŠ ţiadala na mzdové 

náklady v ŠKD 1000 € a na odvody tieţ 1000 €. Percento odvodov zo mzdy (34 %) však 

nepustí. Nešlo o veci, ktoré ste vysvetlili. 

 Ing. Alexandra Vranová – Na čo pôjde 1500 € a odkiaľ 2991 € (1491 + 1500 €)? 

 

 OZ schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021, ktoré je prílohou súpisu uznesení 
Uzn. č. 45/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  11/  

 Starosta – ţiadosť futbalistov o dotáciu 1491 € dostali poslanci prostredníctvom elektronickej 

pošty. 

 Jakub Šuľan – Futbalový klub Lovinobaňa ţiada 1491 € na ţiacku súťaţ. Klub pri svojom 

vzniku nemal ţiakov, pretoţe boli organizovaní v starom futbalovom klube. V pôvodnej 

ţiadosti preto s nimi nepočítali. Keďţe však zo Slovenského futbalového zväzu hrozila pokuta 

600 € v prípade ak ţiaci do súťaţe nenastúpia, rýchlo ich preregistrovali do nového FK. 

 

 OZ schvaľuje 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre futbalový klub Lovinobaňa v zmysle ich ţiadosti vo 

výške 1491 €. 

Uzn. č. 46/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – informoval o ţiadosti Ţelmíry Gašparovej o zníţenie poplatku za komunálny 

odpad, keďţe sa v obci celoročne nezdrţiava a býva v Lučenci. Vo VZN č. 6/2011 je 

moţnosť zníţiť poplatok za odpad o 50 % pre ľudí, ktorí sa v obci trvalo nezdrţujú. P. 

Gašparová má v obci nehnuteľnosť a v Lovinobani je aj prihlásená ako platca za odpad. Mala 

by platiť za odpad v Lučenci, keď sa tam zdrţiava. Na OcÚ by mala predloţiť potvrdenie 

o platení za odpad v Lučenci. Nespĺňa kritérium na poskytnutie úľavy v zmysle §9, VZN 

č. 6/2011. 
 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 47/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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 Starosta – ZO ZPB ţiada 200 € na úhradu cestovných nákladov. Suma je zahrnutá v rozpočte 

na kultúrne akcie. 

 Mária Špaňhelová – nevedela to, bude teda čerpať z rozpočtu. 

 

 OZ schvaľuje 

Ţiadosť ZO ZPB Uderiná o úhradu cestovných nákladov vo výške 200 €. 

Uzn. č. 48/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – informoval o ţiadosti Martiny Vrbiniakovej o poskytnutí dotácie 3000 € na nákup 

detvianskych krojov pre spevácky súbor „Vrbiniačky“. Ide o dosť veľkú čiastku, no kroje sú 

drahé. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – „Vrbiniačky“ vţdy vystupovali pre obec bezplatne 

a budú aj v budúcnosti. Kristína Vrbiniaková je navyše ochotná spievať bezplatne aj sólo na 

sobášoch a iných obecných akciách. 

 Ing. Alexandra Vranová – ak „Vrbiniačky“ nie sú občianske zdruţenie, nemoţno kroje kúpiť 

na ich meno. Mohla by ich kúpiť obec. 

 Ján Baláţ – kroje by boli obecným majetkom a „Vrbiniačky“ by ich mali poţičané. 

Reprezentujú obec, treba ich podporiť. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – v takom prípade by sa s nimi mohla uzatvoriť výpoţičná zmluva. 

 Starosta – bude sa rozprávať s M. Vrbiniakovou, či si zaloţia občianske zdruţenie alebo by si 

kroje vypoţičali od obce. 

 

 OZ berie na vedomie 
Ţiadosť p. Vrbiniakovej  o poskytnutie dotácie na nákup krojov pre členov speváckeho súboru 

„Vrbiniačky“ 

Uzn. č. 49/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – informoval o ţiadosti p. Peťka o napojenie bytového domu na Štvrti 1. mája na 

novú kanalizáciu. Nechali si upchať kanalizáciu a vytopilo im pivnicu. Musia poţiadať obec, 

aby sa mohli na vlastné náklady napojiť na novú kanalizáciu. 

 

 OZ berie na vedomie 
Ţiadosť p. Peťka o opravu (napojenie na novú kanalizáciu) bytového domu na Švrti 1. mája 

33/2 

Uzn. č. 50/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – spoločnosť PO UPOLMED Divín zastúpené konateľom MUDr. Petrom Olšiakom 

ţiada o inštaláciu klimatizačného zariadenia do ordinácie v Dome sluţieb. Ešte sme 

nedoriešili výťah, o ktorý MUDr. Olšiak ţiadal.  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – MUDr. Olšiak navyše začal okrem Lovinobane 

a Cinobane ordinovať ešte aj v Málinci. V obci teda ordinuje stále menej napriek prísľubom, 

ţe práve v Lovinobani vidí svoju budúcnosť. 

 

 OZ berie na vedomie 
Ţiadosť  PO UPOLMED Divín (MUDr. Olšiak) o inštaláciu klimatizačného zariadenia. 

Uzn. č. 51/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – Miroslav Šulaj ţiada o vybudovanie a úpravu príjazdovej cesty k pozemku č. d. 68 

v miestnej časti Uderiná. Cesta je za nepriaznivého počasia nezjazdná. 

 Miroslav Šulaj – pred 14 rokmi kúpil dom V Uderinej. Pri jeho oprave má problémy so zlou 

prístupovou komunikáciou. Nechcú mu k domu voziť stavebný materiál, keďţe ide len 
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o poľnú cestu k vodojemu. Cestu svojpomocne opravuje a urobil popri nej aj 2 odvodňovacie 

ţľaby. 

 Starosta – poľná cesta k vodojemu nie je miestna obsluţná komunikácia. Obec musí 

v Lovinobani opraviť ešte 7 miestnych komunikácií, kde je veľa nehnuteľností.  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – opýtal sa M. Šulaja, čo presne od obce ţiada urobiť. 

 Miroslav Šulaj – chce posunúť cestu mimo trasy vodovodu, aby ho ťaţké autá nepoškodili 

(cca o 1 m), bagrom zmierniť spád cesty, vyviezť ju stavebným odpadom, aby sa spevnila, 

a spustiť 3 agáty pri ceste. Bager je ochotný sám zaplatiť. 

 Starosta – osobne sa na cestu pôjde pozrieť. 

 Mária Špaňhelová – stavebné stroje má napríklad aj p. Sarvaš priamo v Uderinej. 

 

 OZ berie na vedomie 
Ţiadosť Miroslava Šulaja Rovňany o  stavebnú úpravu prístupovej cesty k jeho nehnuteľnosti. 

Zároveň ţiada starostu o vykonanie obhliadky a informáciu OZ o moţnom stavebnom riešení 

– úpravy predmetnej cesty 

Uzn. č. 52/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – informoval, ţe o kúpu starého obecného hasičského auta Liaz majú záujem DHZ 

Dolná Strehová, DHZ Podrečany a veliteľ lovinobanského DHZ Juraj Golian. Auto stojí pred 

rekonštruovanou kotolňou. Najniţšia cena je 500 €. Predáme ho tomu, kto ponúkne najviac. 

 

 OZ schvaľuje 
Predaj starého hasičského auta „Liaz“, za podmienky vypísania súťaţe kde minimálna 

predajná cena bude 500 € a predaj sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú sumu. 

Uzn. č. 53/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Mária Špaňhelová – okolo Kultúrneho domu v miestnej časti Uderiná nie je plot. Budovu 

kvôli vlhkosti obkopali, p. Borovička svojvoľne odvodňovací kanál zavozil. Údajne mu 

zatopilo pozemok. P. Borovička však nelegálne uţíva obecný pozemok okolo KD. Pozemok 

treba vymerať a urobiť okolo KD oplotenie. 

 

 OZ berie na vedomie 

Podnet komisie OZ pre miestnu časť Uderiná vo veci vykonanie zemných prác susedom p. 

Borovičkom na pozemku v majetku obce, pri kultúrnom dome v Uderinej.  

Schvaľuje 

Zabezpečiť vytýčenie hranice pozemku p.č. 96/1 a následne jeho oplotenie. 

Uzn. č. 54/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – Monitorovaciu  správu o plnení programového rozpočtu obce Lovinobaňa k 30. 6. 

2021 spracovala ekonómka obce Brigita Segečová. Poslanci ju dostali k nahliadnutiu 

prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

 OZ berie na vedomie 

Monitorovaciu  správu o plnení programového rozpočtu obce Lovinobaňa k 30. 6. 2021 

Uzn. č. 55/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – hlavná kontrolórka obce sa zamestnala ako ekonómka na OcÚ Mýtna. Mohla by 

pokračovať vo výkone svojej funkcie v Lovinobani, no musel by sa jej zníţiť úväzok. 

 Ing. Alexandra Vranová – oznámila, ţe zatiaľ je na Mýtnej v skúšobnej lehote. Ide o 100 

percentný úväzok. Ako hlavná kontrolórka obce by nemala mať inú zárobkovú činnosť. Musí 

to odsúhlasiť OZ. Ak sa tak nestane, skončí ako hlavná kontrolórka v Lovinobani a obec bude 

musieť vyhlásiť nové výberové konanie na hlavného kontrolóra obce. V prípade súhlasu OZ 
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by pracovala z domu a nemala by nárok na stravné lístky. Naďalej by chodila na zasadnutia 

OR a OZ. V kaţdom prípade chce dokončiť začaté veci do konca kalendárneho roka. 

 

 OZ súhlasí 
S výkonom zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky obce v súvislosti s §18 Zákona 

o obecnom zriadení 

Uzn. č. 56/2021   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – Tibor Berky a Zdenka Oláhová nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na sociálny byt 

niţšieho štandardu a za byt, v ktorom stále bývajú, ani neplatia. Nárok na sociálny byt 

niţšieho štandardu tým pádom nemajú. Viackrát im vychádzal v ústrety a snaţil sa byť 

trpezlivý, no zbytočne. Poslal im písomné upozornenie, ţe o byt prídu. Naposledy ich osobne 

vyzval na splatenie dlhov pred dvoma mesiacmi. Všetko ignorujú. Bez platnej nájomnej 

zmluvy v sociálnych bytoch bývajú aj Jana Oláhová, Róbert Oláh a Veronika Berkyová. Títo 

nájomníci tieţ nemajú uhradené všetky poplatky za byty. Dlţný je aj Dušan Berky, ktorému 

nájomná zmluva končí 30. 9. 20201. 

 Zdenka Oláhová – uvedomuje si chybu, muţa mala nezamestnaného, uţ si našiel prácu. Do 

konca týţdňa zaplatí zvyšný dlh 324 €. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – keďţe nemáte právoplatnú nájomnú zmluvu, ste 

v obecnom sociálnom byte nelegálne. Nelegálne uţívate obecný majetok. Navyše ste notorickí 

dlţníci a starosta Vás viackrát vyzýval na uhradenie dlhov. Osobne som Vás na konci augusta 

minulého roku upozornil, ţe v prípade neustáleho neplatenia za byt budete z neho 

vysťahovaní. Treba si ujasniť priority, či chcete mať bývanie alebo drahé hračky. Sociálne 

terénne pracovníčky Vám to tieţ takto vysvetlili. O pridelení a odňatí sociálnych bytov 

nerozhoduje obecné zastupiteľstvo, ale obecná rada. OZ len berie na vedomie rozhodnutie 

OR. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – Koľko platia mesačne za byt? 

 Starosta – platia 63 € nájomné, k tomu ešte odpad, elektrika a voda. 

 

 OZ  

 1./Berie na vedomie  

a./ Informáciu starostu o ukončení nájmu týkajúceho sa sociálneho bytu č.8., z dôvodu 

neplatenia za nájom a nákladov spojených s nájmom 

b./ Informáciu o neplatení nájmu a úhrad spojených s nájmom aj za ďalšie sociálne byty.  

 2./Súhlasí  

S ukončením nájmu z hore menovaných dôvodov s nájomníkmi (Jana Oláhová, Róbert Oláh, 

Veronika Berkyová, Dušan Berky),  za predpokladu , ţe títo neuhradia svoje záväzky voči 

obci a nájom za budúci mesiac vopred do 25. 9. 2021. 

Uzn. č. 57/2021  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 Starosta – Ľubomír Berky plánuje svadbu a chcel by si prenajať Kultúrny dom na svadobnú 

zábavu. Platí však Príloha č. 1 k uzneseniu OZ č. 16/2015, ktoré povoľuje pouţitie Kultúrneho 

domu jedine na predajné akcie, schôdze, jubileá, krstiny a kary.  

 

 Starosta – Igor Berky ţiada o 250 € pre občianske zdruţenie Romaklub na kultúrno-športový 

deň, ktorý by chceli zorganizovať na futbalovom štadióne. Tieto ţiadosti sa však riešia pri 

tvorbe rozpočtu. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – upozornila, ţe futbalisti by sa mali k takýmto ţiadostiam vyjadriť, 

no nemajú oficiálny štatút správcu štadióna. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – to je pravda, preto treba dať futbalovému klubu oficiálne 

poverenia na správu futbalového štadiónu. Potom by prichádzala do úvahy aj komplexná 

rekonštrukcia futbalového štadiónu, ktorú navrhovala Komisia pre rozvoj obce uţ v roku 

2010. 
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 Jakub Šuľan – upozornil, ţe na štadión stále chodia neznámi ľudia cvičiť psy napriek 

vyveseným upozorneniam, ţe je to zakázané. Navrhol umiestniť okolo štadiónu tabuľky so 

zákazom vodiť psy, lebo papierové upozornenia strhli. Naposledy boli na štadióne cvičiť psy 

pred 2 – 3 týţdňami. BBSK vydal výzvu na obnovu štadiónov do výšky 20 000 € s 10 % 

spoluúčasťou obce. Výzva bude ukončená 30 .10. 2021. Bolo by tieţ dobre posunúť atletickú 

dráhu. 

 Starosta – na aktuálnu výzvu BBSK nie sme momentálne pripravení. Nemáme projekt, bez 

ktorého je to neaktuálne. Na prípravu projektu je to príliš málo času. 

 Ján Roţňai – vyjadril nespokojnosť, ţe návštevníci futbalového štadiónu chodia autami po 

beţeckej dráhe. 

 

 Starosta – plánuje sa rekonštrukcia kuchyne budovy Klubu dôchodcov. Kúpi sa nová 

kuchynská linka, urobí sa podlaha, stierka na steny a vymaľuje sa. Počíta sa s čiastkou cca 

1200 €. Od marca 2020 je predsedom Klubu dôchodcov Ján Melicherčík. Keďţe v budove je 

po deťoch veľký neporiadok, detské aktivity sa tam ukončia. Skrine o. z. Margarétka sa 

vypracú, pretoţe v priestore nie je moţné ani usporiadať kar. Vyzve tieţ Mariama Fleška, ako 

vlastníka susednej nehnuteľnosti, aby zbúral múr na svojom pozemku, ktorý ohrozuje budovu 

klubu. 

 Ján Melicherčík – pýtal sa, kedy bude ukončená rekonštrukcia Klubu dôchodcov. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – kým sa neukončí rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov 

dôchodcovia sa môţu stretávať aj v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu. 

 

 Mária Špaňhelová – upozornila, ţe v miestnej časti Uderiná boli vodári a pracovali na 

odstránení poruchy vodovodu. Pri oprave cesta sa zaasfaltoval hlavný ventil pre vodojem. 

Uderiná. 

 Miroslav Šulaj – bola porucha na vysokotlakovom potrubí pri Uderinej, vodojem nad 

Uderinou je prasknutý. 

 Starosta – zaasfaltovaný hlavný ventil musíme nájsť. 

 

 Mária Špaňhelová – pripomenula starostovi obce zvodidlá, strop Kultúrneho domu V miestnej 

časti Uderiná (novú cenovú ponuku s iným materiálom), močovku v miestnom potoku 

a poţiadala o odvoz veľkoobjemového odpadu. Rozhodla sa tieţ kúpiť plachtu na domček so 

šmýkačkou v cene 37 €. 

 Starosta – zber odpadu sa realizuje. Upozornil, ţe do obce chodia autá z Maďarska a vykupujú 

ţelezný šrot a autobatérie. Túto činnosť však môţu vykonávať len s povolením obce. navyše 

je podozrenie, ţe cez deň si obhliadnu terén a v noci chodia kradnúť (takto pred pár rokmi 

odcudzili obci poklopy na kanáloch). 

 

 Emil Hronec – upozornil na nefungujúci obecný rozhlas na Fučíkovej ulici. Navrhol 

namontovať nový reproduktor smerom k p. Hanákovi. Upozornil aj na kamióny, ktoré 

neoprávnene chodia po Školskej ul. a po rekonštruovanej ceste na Cinobaňu. 

 Starosta – kamióny môţu po uvedenej ceste ísť len s povolením správcu cesty, inak je prejazd 

zakázaný. Treba volať políciu. 

 

 p. Ľuptáková – ţiadal namontovať svetlo pouličného osvetlenia k sociálnym bytom. Je tam 

stĺp, na ktorý by sa dalo ľahko inštalovať. 

 Starosta – preverí situáciu, no momentálne nie je k dispozícii auto s plošinou. 

 

 Mária Špaňhelová – Gabriel Molnár plánuje vybudovať v Uderinej za pálenicou detské 

ihrisko. Ihrisko uţ existuje pri Kultúrnom dome, preto by bolo lepšie modernizovať ho ako 

budovať nové. 

 Starosta – pôjde sa na to pozrieť.  

 

 Katarína Čipčalová – ospravedlnila sa za neporiadok i nálepky na dverách v budove Klubu 

dôchodcov. G. Ţigová s činnosťou v klube končí, nábytok si odvezie. 
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 Starosta – nevadila mu činnosť o. z. Margarétka. Mrzelo ho, ţe do Klubu dôchodcov prestali 

chodiť dôchodcovia, pre ktorých je budova určená. 

 Ján Baláţ – obyvatelia ul. Janka Kráľa dajú na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť 

ţiadosť o výmenu vodovodného potrubia na ulici. Pri výmene 5 m potrubia bolo na starom aţ 

8 spojok po predchádzajúcich poruchách! 

 Starosta – ţiadosť treba podloţiť petíciou obyvateľov ulice a uznesením OZ so ţiadosťou 

o opravu vodovodu na ulici J.Kráľa.  

 Starosta – informoval, ţe o  lagúne na digestát Environmentálny fond zatiaľ nerozhodol. 

 

 

 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 19.30 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 20. – 21. 9. 2021 

 

 

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

 

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

 

  Ľubica Mániková  ............................. 

 

 

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

     


