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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 6/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 1. decembra 2021 o 17.00 h. 
 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Lovinobaňa č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lovinobaňa 

6. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2021 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

7. Zmluva o zriadení vecného bremena pre stoţiarovú trafostanicu 

8. Konsolidovaná výročná správa za r. 2020 

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 

v Lovinobani v školskom roku 2020/2021 

10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Lovinobani za školský rok 2020/2021 

11. Prerokovanie rôznych ţiadostí a podnetov 

12.  Záver 

 
 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

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

Mária Špaňhelová, Bc. Andrea Valachová,  

 

Neprítomní: Ján Baláţ, Ing. Miroslava Tkáčová, 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 návrh programu zasadnutia OZ.  

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 69/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Ján Roţňai, Mária Špaňhelová 

návrh za členov návrhovej komisie – Bc. Jozef Košičiar, Bc. Andrea Valachová 

 

 OZ schvaľuje zloženie komisií 

Uzn. č. 70/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta – chov svíň na Štvrti 1. mája končí. Termín ukončenia chovu bol 15. november, 

niektorí poţiadali o jeho predĺţenie. Garáţe na Štvrti 1. mája a problém predajne Fresh preverí 

spolu s poslancom J. Baláţom. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – najlepšie by bolo, keby J. Baláţ 

sformoval funkčnú stavebnú komisiu, keďţe komisia M. Ţigovej je nefunkčná. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 71/2021   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – informácia o zasadnutí OR zo dňa 24. 11. 2021. 

    

 OZ berie na vedomie správu o rokovaní OR 

Uzn. č. 72/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  5/  

 Starosta – vypracoval a poslancom OZ poslal elektronickou poštou VZN č. 3/2021 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Lovinobaňa. V obci sa zavedie uţ skôr avizovaný mnoţstvový zber odpadu. Kaţdý občan si 

na OcÚ kúpi nálepku podľa toho, ako často si ţelá odpad vyváţať. Budú 4 druhy nálepiek pre 

kukanádoby určujúce frekvenciu vývozu odpadu. Kto bude mať viac odpadu, musí si na OcÚ 

kúpiť 110 l vrece s nálepkou. To sa počíta ako ďalšia 110 litrová nádoba. Nákup kompostérov 

sa bude riešiť spolu s ďalšími obcami cez o. z. JAVOR. Zabezpečí sa aj zber starého textilu. 

Pneumatiky sa zbierať nebudú, pretoţe nie sú komunálny odpad. Keďţe na zber kuchynského 

odpadu sa prihlásilo len 4 – 5 bytových domov, nové VZN o nakladaní s odpadmi prinúti aj 

ostatných riešiť likvidáciu tohto odpadu. Separovanie odpadu totiţ vyjde ľudí lacnejšie. 

S firmou Mepos dohodne vývoz jednotlivých druhov odpadu podľa nálepiek. Kvôli 

pandemickým opatreniam vlády je však nereálne začať s týmto systémom zberu odpadu od 

budúceho roku. Kvôli zákazu vychádzania ľudia nechodia ani na OcÚ. Navrhol preto 

poslancom schváliť účinnosť tohto VZN od 1. 1. 2023.  

 Bc. Andrea Valachová – navrhla účinnosť VZN neodkladať a rozbehnúť nový systém zberu 

odpadu od 1. 1. 2022. 

 Ľubica Mániková – ľudia na to nie sú pripravení. Môţe sa stať, ţe aj OcÚ ostane v karanténe 

a nebudú mať moţnosť vyzdvihnúť si nálepky.  

 Bc. Jozef Košičiar – kompostéry by sa mali zabezpečiť pre kaţdú domácnosť. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – ohľadne tohto nového systému zberu odpadu sa najskôr 

musí urobiť osveta. Vydá sa Lovinobanský občasník, kde sa to ľuďom riadne vysvetlí. 

 Starosta – na budúci rok okrem toho nebudeme musieť dvíhať platnú cenu za odvoz odpadu, 

lebo vďaka separovaniu išlo mnoţstvo vyváţaného zmesového komunálneho odpadu dole. 

Konáre môţu ľudia dováţať na ČOV, obec nemá ľudí na ich zber po celej obci. 

 

 OZ schvaľuje  
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Lovinobaňa s účinnosťou od 1. januára 2023 

Uzn. č. 73/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

Starosta – poslal poslancom elektronickou poštou Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 7/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Paušál za 

vývoz zmesového komunálneho odpadu ostáva a cena za 1 kg drobného stavebného odpadu 

bude 0,1094 €. 
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 OZ schvaľuje 
Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2021 o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Uzn. č. 74/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – elektrikári chcú zlikvidovať starú trafostanicu na Štvrti 1. mája a postaviť na jej 

mieste novú. Na obecný pozemok potrebujú zaviesť vecné bremeno, aby mohli do zeme 

zakopať kábel. Je to vo verejnom záujme. 

 

 OZ schvaľuje 
Zmluvu o zriadení vecného bremena pre stoţiarovú trafostanicu a inţinierskych sietí 

v prospech Stredoslovenskej distribučnej a. s. 

 Uzn. č. 75/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  8/  

 Starosta – Konsolidačnú výročnú správu za r. 2020 dostali poslanci k nahliadnutiu 

elektronickou poštou. Audítor Ing. Tibor Pefčík konštatoval, ţe „informácie uvedené 

v konsolidovanej výročnej správe za rok 2020 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou 

závierkou za uvedený rok“. 

 

 OZ berie na vedomie 
Konsolidovanú výročnú správu za r. 2020 

 Uzn. č. 76/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  9/  

Starosta – Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

školy v Lovinobani v školskom roku 2020/2021 dostali poslanci k nahliadnutiu elektronickou 

poštou. 

 

 OZ schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 

v Lovinobani v školskom roku 2020/2021 

 Uzn. č. 77/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  10/  

Starosta – oboznámil stručne poslancov so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy v Lovinobani za školský rok 2020/2021. Správa je 

zverejnená na internetovej stránke obce. MŠ je po karanténe opäť od 29. novembra otvorená. 

Aktuálne ju navštevuje 52 detí, kapacita MŠ je 77 detí. Ţiadosť o školské ihrisko zaslaná na 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny neprešla. 

 

 OZ schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v Lovinobani za školský rok 2020/2021 

 Uzn. č. 78/2021  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  11/  

 Starosta – informoval o ţiadosti Pavla Gabľasa z 23. novembra 2021 o prenájom v posilňovne 

na účel „rehabilitačného a rekokogničného centra“. Nájom by bol symbolický, poplatky by 

odvádzal obci. Je však zákaz vychádzania, takţe to nie je moţné. 
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 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A – okrem toho by sa posilňovňa zmenila na zdravotnícko-

rehabilitačné zariadenie. A tam na prevádzku určite platia iné predpisy a pravidlá ako na 

posilňovňu. 

 Mária Špaňhelová – v Uderinej niektorí stále chodia hrávať ping-pong. 

 Starosta – musí sa to zrušiť, keďţe je zákaz vychádzania. 

 

 Statosta – informoval, ţe v jabloňovom sade sa voľne pohybujú diviaky. Sad je totiţ 

zarastený. Vyzval preto majiteľov, aby si to vyčistili a pokosili.  

 

 Bc. Andrea Valachová – pýtala sa, či sa ozvala spoločnosť Telekom a. s. ohľadne 

plánovaného optického kábla. 

 Starosta – poslali sme im odpoveď, zatiaľ sa neozvali. Ďalšia firma však chce napojiť optický 

kábel firmy Orange na vysielač v Divínskom háji pri ţelezničnej stanici. 

 

 Mária Špaňhelová – pýtala sa starostu, či bol pozrieť uzáver vody v miestnej časti Uderiná. 

Vodári sú tam skoro kaţdý deň. Navrhla, či by firma vykonávajúca opravu stropu v KD 

Uderiná nemohla okolo domu zakopať aj drenáţnu fóliu. Kovové stĺpy starého obecného 

rozhlasu navrhla pouţiť na výstavbu nového plotu okolo kultúrneho domu. Upozornila aj na 

potrebu opravy obecných komunikácií v miestnej časti Uderiná. Firma Gabriela Molnára 

daruje na vianočný stromček pre obec hviezdy. V Uderinej bude Mikuláš sedieť 2 hodiny 

v strede obce a deti si k nemu pôjdu pre balíčky. 

 Starosta – uzáver vody pozrieť nebol, pôjde zajtra. Oprava komunikácií sa musí naplánovať, 

stĺpy starého rozhlasu je moţné vyuţiť na stavbu plotu. 

 

 Starosta – navrhol zvolať OZ na schválenie budúcoročného rozpočtu na 15. december 2021. 

 

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

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 03. 12. 2021 

 

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

                zástupca starostu obce 

 

Overovatelia: Ján Roţňai    ............................. 

 

  Mária Špaňhelová   ............................. 

 

 

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

   

 

 

 

 

 


