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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 7/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2021 o 17.05 h. 
 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie – zostavovateľov uznesení 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2022 a viacročného 

rozpočtu na r. 2023 – 2024  

4. Návrh rozpočtu na r. 2022 a viacročného rozpočtu na r. 2023 – 2024  

5.  Záver 

 
 

 

Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Bc. Jozef Košičiar, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A, Ján Roţňai, Mária Špaňhelová, Bc. 

Andrea Valachová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: Ján Baláţ, Ľubica Mániková, Ing. Miroslava Tkáčová, Margaréta Ţigová  

 

 

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. 79/2021  Za: 5  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, Bc. Andrea Valachová 

 

 OZ schvaľuje zloženie komisií 

Uzn. č. 80/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  3/  

 Ing. Alexandra Vranová – oboznámila poslancov OZ so Stanoviskom hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu rozpočtu obce na r. 2022 a viacročného rozpočtu na r. 2023 – 2024. Došlo 

k navýšeniu podielových daní o cca. 43 000 €, takţe sa niektoré poloţky v návrhu rozpočtu 

museli upraviť. Rozpočet je „ţivá“ vec, v priebehu roka sa mení. Na záver svojej správy 

konštatovala, ţe „návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 spĺňa ustanovenia § 9 a § 10 

zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov“ a obecné zastupiteľstvo ho „môže schváliť na rok 2022 ako záväzný a na roky 

2023 a 2024 ako nezáväzný“. 



 

Zápisnica č. 7/2021 z OZ konaného dňa 15. decembra 2021 2/3 

 Bc. Andrea Valachová – navrhla navýšiť v rozpočte poloţky na mzdy, keďţe v médiách 

prebehla informácia o navýšení miezd aj pre upratovačky o 300 €. Navrhla tieţ sústrediť sa na 

kanalizáciu a nie na opravu ciest. 

 Starosta – oficiálne nemáme ţiadne avízo o navyšovaní miezd. V prípade potreby sa rozpočet 

na začiatku budúceho roku upraví. 

 Brigita Segečová – v prípade potreby pripraví na najbliţšie zasadnutie OZ potrebné 

rozpočtové opatrenie. Upozornila aj na problémy s firmou Decom poskytujúcou softvér na 

registratúru. Firma ţiada poplatok 1 € na obyvateľa, takţe obec by platila takmer 2000 €. 

Uzatvorí sa preto zmluva s firmou Datalan.  

 Starosta – s firmou Decom sú neustále problémy, na obecné úrady dodáva zastaralé počítače. 

Softvér na internetovú komunikáciu najmä s právnickými osobami však obec potrebuje. 

 

 OZ berie na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2022 a viacročného 

rozpočtu na r. 2023 – 2024 

Uzn. č. 81/2021   Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 Starosta – poslanci OZ dostali návrh rozpočtu k nahliadnutiu prostredníctvom elektronickej 

pošty. Návrh vypracovala ekonómka obce Brigita Segečová, prešla ho hlavná kontrolórka 

obce Ing. Alexandra Vranová a poslankyňa Bc. Andrea Valachová. Je predpoklad, ţe 

v priebehu roka sa bude upravovať, ako to bolo aj minulé roky. 

 

 OZ v Lovinobani 

Schvaľuje: 

Rozpočet na rok 2022 ako vyrovnaný:                    

Beţné príjmy 1 995 032,00 

Beţné výdavky 1 928 910,00 

Bežný rozpočet 66 122,00 

Kapitálové príjmy 1 000,00 

Kapitálové výdavky 213 012,00 

Kapitálový rozpočet -212 012,00 

Rozpočet prebytok+/schodok- -145 890,00 

  

Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO:   

Finančné operácie - príjmy 212 012,00 

Finančné operácie - výdavky 66 122,00 

FO rozpočet prebytok 145 890,00 

 

b) berie na vedomie 
 viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 
  

Uzn. č. 82/2021  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

    

 

K bodu  5/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – informoval o návšteve obecných sociálnych bytov 

v utorok dopoludnia 14. decembra 2021. Zdenu Oláhovú upozornil, ţe v prípade ďalších dlţôb 

budú musieť sociálny byt vyprázdniť. Poţiadal ju tieţ, aby sa ospravedlnila terénnej sociálnej 

pracovníčke Mgr. Eve Balázsovej za neprimeraný osobný útok. Nie je akceptovateľné, aby 

podnájomníčka obce útočila a vulgárne nadávala zamestnankyni obce. Skontroloval aj byt 
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Nikolety Oláhovej, ktorá prišla s bratom z detského domova. Za zmienku stojí, ţe na budovu 

sociálnych bytov akurát zamestnanec telekomunikačnej spoločnosti montoval internetové 

pripojenie. Na internet si podnájomníci peniaze nájdu, no na platenie nájomného nemajú. 

 

 Starosta – informoval, ţe sa začali prípravné práce na oprave stropu kultúrneho domu 

v miestnej časti Uderiná. 

 

 Mária Špaňhelová – poďakovala starostovi obce i ostatným poslancom za podporu a popriala 

všetkým príjemné preţitie vianočných sviatkov. 

 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 17.45 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 17. 12. 2021 

 

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

                zástupca starostu obce 

 

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

 

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

 

 

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

   

 

 

 

 

 


