
 

Zápisnica č. 2/2022 z OZ konaného dňa 9. marca 2022 1/7 

OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 2/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. marca 2022 o 17.00 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Ţiadosť MAJA, n.o. 

6. Voľby prísediacich na súd 

7. Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce (Vrbiniačky) 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

9. Zníţenie dopr. rýchlosti na ul. Školská 

10. Ţiadosti o prenájom pozemkov pre garáţe 

11. Lagúna na digestát – informácia  

12. Rôzne informácie starostu (investície – súvislosť s VO, ČOV, kanalizácia, škody spôsobené 

vetrom – strecha ZŠ a Domu sluţieb, odpady – miera triedenia za r. 2021) 

13. 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 

 

Neprítomní:Bc. Andrea Valachová, Margaréta Ţigová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

  

 

K bodu 1/ 

 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.00 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. 13 – VZN č. 1/2022 o zápise ţiakov do ZŠ. 

 

 OZ schvaľujedoplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 13/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce– návrh za overovateľov –Ing. Miroslava Tkáčová,Mária Špaňhelová  

návrh za členov návrhovej komisie –Ján Baláţ,Bc. Jozef Košičiar 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 14/2022  Za:7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta – Nelegálne chlievy a búdy na Štvrti 1. mája budú zbúrané, traktor si obec poţičia od 

urbára. Majitelia budú vopred informovaní, kedy sa začne s likvidáciou chlievov.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 15/2022  Za:7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z23. 

februára 2022.  

 Starosta – vyjadril sa k dlţníkom v sociálnych bytoch. Tibor Berky a Zdena Oláhová sú 

v nájomnom byte načierno, keďţe nemajú platnú nájomnú zmluvu. Nariadil im vysťahovať sa 

z bytu do 7 dní a na dverách nechal vymeniť zámok. Odmietajú však z bytu odísť. Zrejme sa 

to bude musieť riešiť s pomocou polície. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 16/2021  Za:7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta –informoval o ţiadosti spoločnosti MAJA, n.o. z Detvy o poskytnutie finančných 

prostriedkov na CVČ. Ide o jedno dieťa (Zuzanu Kalamár), ktoré chodí na krúţok bojového 

umenia Taekwondo. Obec má však zo zákona povinnosť financovať CVČ len na svojom 

vlastnom území (teda na ZŠ Lovinobaňa). Spoločnosť (štatutár Ing. Milan Lešánek) zaslala 

obdobné ţiadosti aj do obcí Halič, Stará Halič, Kalinovo, Boľkovce a Očová. Fundovanú 

odpoveď zaslal Ing. Lešánekovi starosta Haliče Mgr. Alexander Udvardy, ktorý ţiadosť 

spoločnosti odmietol. Nech si rodičia, ktorí dávajú deti na CVČ mimo ZŠ Lovinobaňa, tieto 

aktivity financujú sami. 

 

 OZ neschvaľuje  
Ţiadosť Maja n.o. na poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku školského zariadenia, 

ktoré navštevuje jedno dieťa. Obec dostáva financie na predmetnú činnosť vo forme 

„podielových daní“ tieto sú pouţité pre centrum voľného času pri ZŠ Lovinobaňa 

Uzn. č. 17/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – z Okresného súdu Lučenec prišiel oznam, ţe prísediacim z obce Lovinobaňa Mgr. 

Ľubomírovi Kováčikovi a Ing. Jane Mánikovej v najbliţších mesiacoch uplynie štvorročné 

volebné obdobie. Okresný súd dal svoje odporučenie zvoliť obidvoch prísediacich aj na 

volebné obdobie 2022 – 2026. Prísediacich musí schváliť OZ. Obidvom prísediacim 

telefonoval, čí chcú v tejto funkcii pôsobiť aj ďalšie 4 roky – súhlasili. 

 

 OZschvaľuje 
V súvislosti s ukončením štvorročného volebného obdobia prísediacich na Okresnom súde za 

obec Lovinobaňa na volebné obdobie 2022 – 2026: 

Ing. Jana Mániková, Uderiná 78,  

Mgr. Ľubomír Kováčik, Lovinobaňa, Mierová 535/35 

 Uzn. č. 18/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta – informoval o ţiadosti OZ VRBINIAČKY o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 3000 

€ na nákup krojov. Ich ţiadosť prerokovalo OZ na svojom zasadnutí 8. septembra 2021. 

Dotácia im vtedy nebola schválená, pretoţe nemali zaloţené občianske zdruţenie 
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a súkromným osobám obec nemôţe dotácie poskytovať, ako na to upozornila hlavná 

kontrolórka obce. Teraz im dotáciu môţeme poskytnúť. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – VRBINIAČKY prisľúbili vystupovať na rôznych 

podujatiach pre obec bezplatne. Kristína Vrbiniaková uţ bezplatne spievala 22. 1. 2022 na 

civilnom sobáši. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala, sa či dohoda s OZ VRBINIAČKY je len na ústnej báze. 

 Starosta – áno dohoda je ústna, nemá dôvod im nedôverovať. 

 

 OZ schvaľuje 
Dotáciu z rozpočtu obce na r. 2022 vo výške 3000 € pre občianske zdruţenie VRBINIAČKY 

za účelom zakúpenia krojov. 

Uzn. č. 19/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  8/  

 Starosta – rozpočtové opatrenie č. 1/2022 dostali poslanci OZ elektronickou poštou. Obsahuje 

11 700 € z rezervného fondu, ktoré sa pouţili na nákup motorového vozidla pre obec (terénne 

vozidlo Mitsubishi 4x4, rok výroby 2008), 3000 € dotáciu pre OZ VRBINIAČKY, 20 974,60 

€ transfery v ZŠ a zvýšenie beţných výdavkov ZŠ o 20 974,60 €. V prípade ZŠ ide o presuny 

v rámci ich rozpočtu. Treba tieţ vrátiť nevyčerpané financie na stravu v školskej jedálni úradu 

práce. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A – pýtal sa na plot okolo kultúrneho domu v miestnej časti 

Uderiná. 

 Starosta – Osadenie plotu sa pripravuje. 

 

 OZ schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022.  

Uzn. č. 20/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  9/  

 Starosta –dňa 2. 2. 2022 sa uskutočnilo rokovanie ohľadne zníţenia rýchlosti na Školskej 

ulici. Rokovania sa zúčastnili kpt. Ing. Maroš Bobáľ (ODI ORPZ Lučenec), Ing. Miroslav 

Zenka (OÚ Lučenec) a Ing. arch. Anna Václavíková (BB RSC, a.s.). Spoločne prešli celú 

komunikáciu. Konštatovali, ţe dopravné značenie je dostatočné, aj zníţenie rýchlosti na 40 

km/h. Na dopravné značenie „zóna s dopravným obmedzením 40 km/h“ by obec musela 

zabezpečiť a odfinancovať projekt dopravného značenia, zakúpiť a osadiť 8 kusov veľkých 

dopravných značiek s vyznačením zóny, a museli by to navyše schváliť okresný úrad a 

polícia. Bolo by to veľmi drahé a zbytočné. Prítomní odporučili starostovi obrátiť sa na OO 

PZ Lovinobaňa a poţiadať „o zvýšeniedohľadu a kontroly na danom úseku komunikácie“. 

 Ján Baláţ – pýtal sa, či by tam nebolo moţné inštalovať retardér. 

 Starosta – citoval zo zákona, kde sa píše, ţe ani na cesty III. triedy nie je moţné inštalovať 

retardéry. To je aj prípad Školskej ulice. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – po rekonštrukcii cesty na Školskej ul. je tam premávka veľmi 

frekventovaná, keďţe ju hojne vyuţívajú ľudia z okresu Poltár. Polícia by tam mala 

vykonávať kontrolu dodrţiavania rýchlosti minimálne raz za týţdeň. 

 

 OZberie na vedomie 

Informáciu starostu k danému problému. 

 Uzn. č. 21/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  10/  

 Starosta – bratia Golianovci, ktorým OZ na zasadnutí z 26. 1. 2022 neschválilo odkúpenie 

obecného pozemku a legalizáciu garáţe na Štvrti 1. mája, ţiadajú o jej prenajatie. Garáţ uţ 

stojí dlhé roky a platili za ňu obci aj daň. Okrem toho prišlo na obec ďalších 6 ţiadostí 
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o prenájom pozemkov pod plechové garáţe (niektoré z nich uţ stoja). Tieto garáţe sa mali po 

rozhodnutí OZ postaviť pred budovou rekonštruovanej starej kotolne, no ich osadeniu 

zabránila prebiehajúca rekonštrukcia kotolne. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – OZ sa prenájmom pozemkov pre plechové garáţe 

venovalo viackrát (naposledy na zasadnutiach 16. 12. 2020 a 17. 3. 2021, kde sa posudzovali 

ţiadosti Emila Karáseka, Ľubomíra Berkyho a Dušana Šmidta). Poplatok za prenájom 

pozemku pre plechovú garáţ sa stanovil na 20 € za rok. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – navrhla poplatok zvýšiť na 30 € alebo ho stanoviť na 4 € za 1 m². 

 Starosta – prenosné plechové garáţe sú typizované, takţe nemá zmysel stanovovať poplatok 

za 1 m². Môţe sa teda ponechať poplatok 30 € za kalendárny rok 2022 a do budúcnosti sa 

môţe prípadne zvýšiť. 

 Ján Baláţ – upozornil, ţe Emil Karásek byt medzitým predal a nebýva v ňom. 

 

 OZberie na vedomie 
Ţiadosti o prenájom pozemkov na Štvrti 1. mája pre umiestnenie prenosných garáţí pre jedno 

osobné auto. Nájom za kalendárny rok sa určuje vo výške 30 €.  

Pre ţiadateľov:  

Ing. Peter a Marcel Golian, Lučenec 

Emil Pikuľa, Lovinobaňa 

Emil Karásek, Divín 

Ľubomír Berky, Lovinobaňa 

Radko Motoška, Lovinobaňa 

 Uzn. č. 22/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 11/  

 Starosta – informoval o rozhodnutí Okresného úradu Lučenec prerušiť konanie vo veci plánu 

firmy Agrosev spol. s.r.o. Detva vybudovať v obci Lagúnu na digestát 10 000 m³ (OZ o nej 

rokovalo 23. 6. 2021). Firma neošetrila pripomienky OZ Almix i občanov z verejného 

zhromaţdenia, ktoré sa k tomuto zámeru uskutočnilo v obci 30. 6. 2021. Na 1 hektár z 10 000 

m³ digestátu pripadá 80 kg dusíka. Firma však plánuje vypustiť na 350 hektárov aţ 20 000 m³ 

digestátu, čo by spôsobilo prehnojenie pôdy. Navyše ide o odpad pri výrobe bioplynu, ktorý 

firma preklasifikovala na hnojivo. Ďalej firma nevyriešila úplne problém dopravy digestátu. 

Riešila len dopravu veľkými cisternami do obce, no neriešila rozvoz po poliach. Ekologická 

stopa by teda bola horšia ako firma uvádza. Proti stavbe lagúny sú občania Lovinobane, aj 

starostovia obcí Ruţiná a Podrečany. Starosta ţiadosť nepodporí, pretoţe v zmysle územného 

plánu obce miesto stavby je plochou ornej pôdy. So zmenou územného plánu musia súhlasiť 

poslanci OZ. Túto námietku pošle písomne štátnemu tajomníkovi Ministerstva ţivotného 

prostredia. Musí to vykonať do 7 pracovných dní od doručenia rozhodnutia, ktoré prišlo na 

obec 7. 3. 2022. Je príznačné, ţe na verejné zhromaţdenie 30. 6. 2021 neprišiel nikto zo 

ţivotného prostredia. Zastaví výstavbu lagúny na územnom a stavebnom konaní, tak ako obci 

zastavili prvý projekt výstavby novej MŠ. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – zdôraznila, aby písomné vyjadrenie odoslal v poţadovanej lehote 7 

pracovných dní. 

 

 OZberie na vedomie 
Informáciu starostu k predmetnej stavbe v súvislosti s jej posudzovaním na vplyv na ţivotné 

prostrediev obci Lovinobaňa a nesúhlasí so zámerom realizácie takéhoto skladu odpadu, ktorý 

vzniká po výrobe bioplynu aj keď bol preklasifikovaný na hnojivo. Najmä keď nebolo 

zohľadnené prehnojenie pôdy pri navrhovanom rozvoze 2 x 10 000m³/rok digestátu a vplyv 

dopravy na ţivotné prostredie pri jeho rozvoze z lagúny na polia.  

 Žiada starostu: 

Vzhľadom na skutočnosť ţe predmetná stavba nie je v súlade s ÚPN je navrhnutá na 

pozemkoch, ktoré sú v zmysle platného územného plánu obce Lovinobaňa určené ako plochy 

ornej pôdy. Aby obec ako príslušný stavebný úrad na túto stavbu nevydal rozhodnutie na 

umiestnenie stavby a ani stavebné povolenie. 
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 Uzn. č. 23/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  12/  

 Starosta – zúčastnil sa školenia ohľadne verejného obstarávania, ktoré sa týka aj investičných 

akcií v obci. Od 1. 4. 2022 sa menia finančné limity pre zákazku s nízkou hodnotou z 5000 € 

na 10 000 €. Limit stavebných prác sa zdvihol zo 180 000 € na 300 000 €, musí ich však riadiť 

odborný garant. Investície nad 10 000 € sa budú musieť súťaţiť v elektronickej platforme 

verejným obstarávaním. Do konca marca ešte môţeme rozbehnúť investície podľa doteraz 

platných pravidiel. Musíme práce na investíciách schválených minulý mesiac rozbehnúť čím 

skôr, peniaze v rozpočte máme.Upresníme ešte predpokladané hodnoty zákaziek. Mali by sa 

opraviť cesty na ulici Hôrna (ku Krškovi a ku Kurnasovi), Ţelezničné (k Strapkovi), Janka 

Kráľa, Cintorínska a plochy pred Domom sluţieb a Kultúrnym domom. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. –čo najviac investícií schválených na zasadnutí OZ z 26. 

januára 2022 by sa malo urobiť v doterajších podmienkach, keď sú na to peniaze. Môţe sa 

totiţ dôjsť k nárastu cien materiálov a neskôr by to stálo viac. Vyasfaltovať treba 

predovšetkým tie ulice, kde býva viac občanov. 

 Ján Baláţ – pýtal sa na opravu cesty, ktorá vedie k magnezitke. 

 Starosta – ide o štátnu cestu III. triedy, ktorá obci nepatrí. 

 

 Starosta – počas testovania na covid 19 obci vypršala platnosť povolenia vypúšťania 

odpadových vôd z ČOV do vodného toku. Povolenie je uţ rok neplatné, musíme ho obnoviť. 

Obecmá na to 2 mesiace. ČOV je v budúcnosti potrebné rekonštruovať na jemnobublinkové 

čistenie odpadových vôd. Ţiadosti na Envirofond obci neprešli.  

 Ján Baláţ – navrhol vyasfaltovať aj cestu k ČOV. 

 Starosta – táto cesta nie je tak vyťaţená ani zničená, aby sa musela opraviť. 

 

 Starosta – obec musela riešiť havarijnú situáciu na ZŠ, kde silný vietor strhol plech na streche 

starej budovy. Musel objednať veľkú 20-tonovú plošinu, ktorá ale zasa polámala dlaţbu pred 

ZŠ. S pomocou plošiny ţivnostník Vladimír Mánik strechu opravil. Plech na streche sa však 

bude musieť všade prišraubovať, pretoţe je prichytený len klincami a tie sa postupne 

uvoľňujú. Bude potrebné opraviť aj jeden komín a veţičku. K poškodeniu strechy vetrom 

došlo aj na budove DS. Tieţ musela byť operatívne opravená.Náklady na opravu strechy 

dosiahli výšku 4600 €, z toho 2274 € preplatí poisťovňa. 

 

 Starosta – obci sa zhoršila miera triedenia odpadu zo 40 % na 33 %. Po zatvorení zberne 

ţelezného šrotu totiţ z triedenia odpadu vypadla táto poloţka. Obci sa tým pádom zvýši 

poplatok na Envirofond. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – tento podiel sa ešte zmenší, keď sa budú v obchodoch vracať 

plastové fľaše. 

 

 OZberie na vedomie 
Informáciu starostu k investičným potrebám v súvislosti s VO po 31. 3. 2022, ČOV, škodám 

spôsobených vetrom. 

 Schvaľuje: 

Vykonať opravu miestnych obsluţných komunikácií do výšky stanovenej v schválenom 

rozpočte obce na r. 2022 Po vykonaní prieskumu trhu. 

 Uzn. č. 24/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  13/  

 Starosta – oboznámil poslancov s VZN č. 1/2022 o zápise ţiakov do 1. ročníka ZŠ 

Lovinobaňa. 

 

 OZschvaľuje 
VZN č. 1/2022 o zápise ţiakov do 1. ročníka ZŠ Lovinobaňa. 
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 Uzn. č. 25/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu 14/ 

 Starosta – informoval o ponuke Ing. Tibora Ozimného na spracovanie vlastivednej obrázkovej 

knihy z regiónu Novohrad pre deti. V knihe môţe byť zahrnutá aj Lovinobaňa, podmienkou je 

objednanie aspoň 20 kusov kníh v celkovej cene 371,80 €. Prezentoval aj vzor takého 

poznávacieho atlasu regiónu. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – takáto kniha by sa dala veľmi pekne vyuţiť na hodinách 

vlastivedy na 1. stupni ZŠ 

 OZschvaľuje 
nákup 20 kusov vlastivednej obrázkovej knihy z regiónu Novohrad pre deti v celkovej cene 

371,80 €. 

 Uzn. č. 26/2022  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 Starosta– prítomným T. Berkymu a Z. Oláhovej oznámil, ţe obec ich zo sociálneho bytu 

niţšieho štandardu vysťahuje, pretoţe je to tak v prípade neplatičov ukotvené v nájomnej 

zmluve. Navyše nemajú s obcou uzatvorenúplatnú nájomnú zmluvu, takţe v byte sú 

protiprávne. Vyzval ich, aby sa z bytu vysťahovali. 

 Zdena Oláhová, Tibor Berky – sľubovali zaplatiť dlh a ţiadali nájomnú zmluvu. 

Argumentovali, ţe nemajú kam ísť. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – Z. Oláhová a T. Berky sú notorickí neplatiči, ktorí majú 

voči obci dlhy uţ vyše trištvrte roka. Dvakrát ich bol v byte osobne navštíviť v priebehu 

minulého roku a varoval ich, ţe v prípade takéhoto správania budú z bytu vysťahovaní. 

Všetky písomné i ústne upozornenia a výzvy predstaviteľov obce ignorovali. T. Berky navyše 

obci predloţil doklad o príjme, kde bola výška jeho príjmu uvedená 0,0 €! Tým dal jasne 

najavo, ţe si z obce robí „dobrý deň“. Keďţe nemajú platnú nájomnú zmluvu, v byte sú 

protiprávne. Pýtal sa, či má obec poţiadať o pomoc políciu, keď sa odmietajú z bytu 

vysťahovať. Navyše v súvislosti s vojnou na Ukrajine nemoţno vylúčiť, ţe obce budú musieť 

ubytovať nejakých ukrajinských utečencov. 

 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – informoval, ţe v čase starostovej PN ho zastupoval na 

dvoch rokovaniach. Prvé sa uskutočnilo 3. 3. 2022 vo Vidinej. Zvolal ho Ing. Dominik Olašák 

z firmy Metrostav a týkalo sa určenia reţimu dopravy počas výstavby stavebného objektu 111 

– Úprava cesty III/2664 z Lovinobane do Podrečian vrámci stavby R2 Mýtna – Tomášovce. 

Cesta sa bude v úseku od ţel. zastávky Lovinobaňa po most ponad Teplicu kompletne 

rekonštruovať. Stará komunikácia sa zlikviduje a postaví sa nová, s novým násypom 

i asfaltom. Ďalej po Šibeničný vŕšok sa urobí len nový asfaltový koberec. Rekonštrukcia cesty 

je naplánovaná na 46 dní od 1. 7. do 15. 8. 2022. V rámci diskusie bol Ing. Olašák poverený 

dojednať so ţeleznicami povolenie na opravu ţelezničného priecestia pri ţel. zastávke 

Lovinobaňa tak, aby sa priecestie urobilo v jednom termíne zároveň s cestou.  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. –dňa 4. 3. 2022 prišli na OcÚ zástupca firmy, ktorá 

montovala na budovu OcÚ novú sirénu, a dve zamestnankyne Civilnej obrany z Okresného 

úradu Lučenec. Spolu s p.Ivetou Dančovou absolvoval školenie na obsluhu novej sirény 

a v zastúpení starostu podpísal preberací protokol. Nová siréna je integrovaná do celoštátneho 

záchranného systému. V prípade potreby sa môţe spustiť z Bratislavy i z Banskej Bystrice. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – upozornila na mnoţstvo smetí na pozemku pri nadjazde, kde chceli 

majitelia pozemku postaviť čerpaciu stanicu. Ţiadala starostu, aby sa to dalo do poriadku. 

 Starosta – pozemok vlastní firma Alpin Slovakia z Dunajskej Stredy. Firmu vyzval, aby si 

pozemok upratala, no výzvu ignorovala. Obec nebude na vlastné náklady dávať do poriadku 

cudzí majetok. Písomne ich vyzve ešte raz.  

 

 Ján Baláţ – pýtal sa čo bude s lekárňou a či by sa priestory bývalého kvetinárstva Medulienka 

nemohli prenajať p. Dlhošovi na účel zriadenia pizzérie na rozvoz. 
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 Starosta – lekáreň bude podľa jeho informácií fungovať v obci aj naďalej, prevezme ju majiteľ 

lekárne v Divíne. V priestoroch po Medulienke je zriadený obecný archív. 

 

 Mária Špaňhelová – ţiadala vyčistiť potok v Uderinej od kvasu do Veľkej noci, oceľové lano 

na oponu do KD Uderiná, obkopať KD kvôli vlhnutiu budovy, zväčšiť odráţky na lesných 

cestách (hlavne nad cintorínom) a umiestniť v Uderinej jeden kontajner na veľkoobjemový 

odpad. 

 Starosta – vypálený kvas vyliali do potoka členovia miestnej lesnej spoločnosti. Budova KD 

sa obkope potom, ako sa okolo neho urobí nový plot. Veľkoobjemový kontajner sa vţdy 

zaplní odpadom, ktorý tam nepatrí. Občania sa kedykoľvek môţu obrátiť na obecný úrad, ak 

majú nejaký veľkoobjemový odpad. 

 

 Starosta – informoval o realizovaných opravách v Klube dôchodcov. Klub je teraz pripravený 

slúţiť svojmu pôvodnému účelu. 

 

 Ing. Miroslava Tkáčová – upozornila, ţe veľkoobjemové kontajnery v cintoríne sú plné 

odpadu, ktorý do nich nepatrí (televízor, kolesá, vetrovky atď.). 

 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 19.18 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lovinobani dňa 17. –18.3. 2022 

 

 

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

 

Overovatelia: Ing. Miroslava Tkáčová  ............................. 

 

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

 

 

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

     


