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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 5/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. júna 2022 o 17.05 h. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. Voľby do samosprávy obce. počet poslancov, počet volebných obvodov, úväzok starostu 

6. Voľba člena do Rady MŠ 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

8. Ţiadosť Futbalového klubu 

a./ o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 300 € na organizovanie futbalového 

turnaja „Memoriál Jaroslava Kocúra“ 

b./o spolufinancovanie opravy objektu tribúny vo výške 500 €, na ktorú poskytne ObFZ 

Lučenec dotáciu 1000 € 

9. Ţiadosť Kataríny Zvarovej, Fučíkova 17/6, Lovinobaňa o odkúpenie obecného pozemku 

10. Ţiadosť MVDr. Fleška o udelenie plnej moci na zastupovanie vo veci „lesnej spoločnosti“ 

11. Záver 

 

Prítomní: 

Starosta obce–Ing. MarianLenhard 

Poslanci–Bc. Jozef Košičiar,Ľubica Mániková,PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A.,Mária Špaňhelová, 

Ing. Miroslava Tkáčová,Margaréta Ţigová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní:Ján Baláţ,Ján Roţňai,Bc. Andrea Valachová 

 

 

K bodu 1/ 

Ing. MarianLenhard, 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 pozmenený program zasadnutia. Vypustil 

sa bod č. 6 –Voľba člena do Rady MŠ – z dôvodu prebehnutia volieb do Rady MŠ dňa 26. 

júna 2022. 

 

 OZ schvaľujedoplnený Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 52/2022  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/ 

 Starosta– návrh za overovateľov –Bc. Jozef Košičiar, Ľubica Mániková 

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

 

OZ schvaľuje 

Uzn. č. 53/2022  Za:6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  3/  

 Starosta –traktor na zbúranie chlievov na Štvrti 1. mája zabezpečil, chlievy sú zbúrané. 

Odpadom sa zaplnil jeden veľký kontajner. Podvaly dlhé asi 4 m boli zahrnuté zemou na 

okraji jarku. Uloţené drevo sa zlikviduje. Pred potokom sa uţ ţiadne zvieratá nechovajú. 

Niekoľko búd ostalo a pribudlo za potokom. Ak budú sťaţnosti aj na tie, budú sa tieţ riešiť. 

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 54/2022  Za:6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

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

2022.  

 

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 55/2021  Za:6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta–obecné zastupiteľstvo musí prijať povinné uznesenie k voľbám do samosprávy obce, 

v ktorom bude stanovený počet poslancov v OZ, počet volebných obvodov a úväzok starostu 

obce. V OZ by malo byť 9 poslancov, volebný obvod by mal byť jednomandátový ako 

obyčajne a pracovný úväzok starostu 100 %. Volebné komisie budú 4: v ZŠ Lovinobaňa, 

v KD Lovinobaňa, v KD Uderiná, miestna volebná komisia bude v Klube dôchodcov. 

S voľbami do samospráv sa budú zároveň konať voľby do VÚC. Najskôr sa budú musieť 

spočítať hlasy vo voľbách do VÚC, a aţ keď to schváli centrálna volebná komisia bude sa 

môcť začať s počítaním hlasov v komunálnych voľbách. Ak budú v komisiách starší občania, 

môţe dôjsť k zdrţiavaniu a naťahovaniu času ukončenia sčítania hlasov v obidvoch voľbách.  

 Na obecnej rade padol návrh zníţiť počet poslancov obecného zastupiteľstva z 9 na 7. Je ale 

väčšia pravdepodobnosť, ţe 5 poslancov nevyhnutných na prijatie uznesení sa zíde z počtu 9 

ako zo 7. Na druhej strane by došlo k úspore, keďţe počet obyvateľov obce klesol pod 2000. 

Podľa § 11 ods. 3 zák. č. 369/90 zb. o obecnom zriadení môžu mať obce od 1001 do 3000 

obyvateľov 7 až 9 poslancov a obce od 3001 do 5000 obyvateľov 9 až 11 poslancov. Je na 

poslancoch OZ ako rozhodnú. 

 Z voľnej diskusie prítomných poslancov vyplynulo, ţe bude lepšie ak počet poslancov OZ 

ostane 9. Viac poslancov lepšie reprezentuje občanov, a tieţ v prípade dlhodobého ochorenia 

jedného alebo aj dvoch poslancov by to funkčnosť OZ neovplyvnilo. 

 

 OZ schvaľuje  
1. Vytvorenie jedného volebného obvodu pre komunálne voľby v r. 2022 a určuje počet 

poslancov v obecnom zastupiteľstve na deväť. 

2. pre voľby starostu obce jeden jednomandátový obvod. pre rozsah výkonu funkcie starostu 

obce určuje plný pracovný úväzok (100 %) na celé volebné obdobie. 

Uzn. č. 56/2022  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta – oboznámil členov OR s rozpočtovým opatrením č. 3/2022. Ide o presun 8200 € 

z nešpecifikovaných beţných výdavkov na niekoľko poloţiek. Na správu obecného úradu sa 

presunie 3100 € (2241,43 € je poplatok na spoločný OcÚ, 750 € dotácia na Novohradské 

osvetové stredisko a 108,57 na CVČ Detva), na Klub dôchodcov 1000 € (vybavenie 

kuchynky), na MŠ 1500 € (preplatenie práceneschopnosti počas kovidu), na opatrovateľskú 

sluţbu 1000 € (externý manaţment projektu), na hmotnú núdzu 300 € (príspevok na 

osamostatnenie sa), na poţiarnu ochranu 800 € (elektrina) a na šport 500 € (ide o navýšenie 

dotácie pre futbal, keďţe futbalisti môţu od futbalového zväzu získať 1000 € pod podmienkou 
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dofinancovania obcou vo výške 50 % dotácie). Futbalisti budú rekonštruovať vnútorné 

priestory tribúny a chcú opäť organizovať Memoriál J. Kocúra. Dotáciu 1400 € dostanú aj 

hasiči. Kúpia sa pre nich ochranné rukavice, kabáty, hadice a svietidlá.  

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa kto zabezpečí stavebné práce rekonštrukcie vnútorných 

priestorov tribúny. 

 Starosta – stavebné práce si zabezpečia sami futbalisti.  

 

 OZ schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 

Uzn. č. 58/2022  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  8/  

 Starosta – dotáciu 1000 € ţiadal FC, pretoţe obec o ňu poţiadať nemohla.Podmienka 

poskytnutia bola dofinancovanie obcou vo výške 50 % dotácie. 

 

 OZ schvaľuje 
a./ o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 300 € na organizovanie futbalového 

turnaja „Memoriál Jaroslava Kocúra“ 

b./o spolufinancovanie opravy objektu tribúny vo výške 500 €, na ktorú poskytne ObFZ 

Lučenec dotáciu 1000 € 

Uzn. č. 59/2022  Za: 6  Proti: 0             Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  9/  

 Starosta –Katarína Zvarová (bytom Fučíkova 6) ţiada od obce odkúpiť pozemok s rozlohou 3 

x 6 m na parkovanie pri 48 bytovke vedľa radových garáţí. Pozemok je v prenájme a navyše 

cezeň ide kanalizačná rúra s priemerom 1 m. Nemoţno ho preto predať. 

 

 OZneschvaľuje 
Ţiadosť Kataríny Zvarovej, Fučíkova 17/6, Lovinobaňa o odkúpenie obecného pozemku 

 Uzn. č. 60/2022  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

 

K bodu  10/  

 Starosta – dostal ţiadosť od MVDr. Mariana Fleška, aby mu podpísal plnú moc na 

zastupovanie pre obecné pozemky a lesy. V lesnej spoločnosti má však neporiadky. Namiesto 

právnickej osoby, ako to vyţaduje zákon, funguje lesná spoločnosť v Lovinobani iba ako 

občianske zdruţenie. Ţiadnu plnú moc mu nepodpíše. 

 

 OZneschvaľuje 
Ţiadosť MVDr. Fleška o udelenie plnej moci na zastupovanie vo veci „lesnej spoločnosti“. 

Uzn. č. 61/2022  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 11/  

 Starosta –volejbalové ihrisko pri futbalovom štadióne sa ide zajtra kosiť Zavlaţovanie 

trávnika by malo fungovať, no problém je sací kôš. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – včera futbalisti polovicu štadióna zavlaţovali. 

 

 Starosta – pýtal sa M. Ţigovej na veci, ktoré má v Klube dôchodcov. 

 Margaréta Ţigová – ak tam tie veci zavadzajú vezme si ich. 

 Ing. Miroslava Tkáčová – pýtala sa M. Ţigovej na koľko rokov má viazanú dotáciu na Klub 

dôchodcov. 
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 Margaréta Ţigová– zmluva je na 5 rokov a bola uzatvorená v roku 2018. Spočiatku sa v rámci 

jej činnosti robili aj akcie pre seniorov. Neskôr to bolo pre deti a p. Čipčalová tam nedokázala 

udrţať poriadok. Teraz sa skôr chodí priamo do rodín. 

 

 Mária Špaňhelová– poďakovala za finančnú podporu na stolnotenisový turnaj a na MDD. Na 

obecné akcie by mali chodiť lovinobanskí hasiči. 

 Starosta – lovinobanskí hasiči sú ťaţkopádni starí chlapi. Všemoţne ich podporuje nákupmi 

materiálu a bol ochotný prísť aj na ich schôdze a akcie. Sú ale pasívni. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – hasičov bude treba „prebudiť“, aby sme na obecné akcie 

nemuseli volať hasičov z okolitých obcí. Mali by opäť rozbehnúť hasičský krúţok na škole. 

Tieţ zistenie stavu pouţiteľných studní a hydrantov je parketa pre hasičov. 

 

 Mária Špaňhelová– upozornila na nesvietiace lampy pouličného osvetlenia v miestnej časti 

Uderiná a na plný kontajner v cintoríne. Pani Šuleková by mala otvoriť obchod na Uderinej 

18. 7. 2022. Poţiadala o zakúpenie chladničky do KD Uderiná a postavenie nového plotu 

okolo KD. Firma Kostíny urobila aj rozpočet na opravu WC v KD. Navrhla, aby sa obecný 

inventár (stany, stoly, lavice) poţičiaval súkromným osobám za poplatok, bezplatne by sa 

poskytoval len na obecné akcie. Na MDD nedostala k dispozícii veľký stan. 

 

 Starosta – na opravu pouličného osvetlenia je uţ objednaná vysokozdviţná plošina, kontajner 

z cintorína bol včera vyvezený. Stĺpiky na plot okolo KD v Uderinej sú pripravené, kúpi sa 

pletivo a môţe sa robiť. Rozpočet na toalety v KD si preštuduje. Myšlienka o poskytovaní 

obecného inventára na súkromné akcie za poplatok je rozumná. 

 

 

 Starosta obce sa poslancom poďakoval za účasť a o 18.05 h ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lovinobani dňa 4. 7. 2022 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Ing. MarianLenhard, starosta obce  ........…..…………    

     


