
Investície a rozvoj obce počas rokov 2006 – 2022. 

Investičné akcie v r. 2006– 2010 boli nasledovné: 

 na dome sluţieb bola zrekonštruovaná strešná krytina, vybudovaná plynová kotolňa, 

zateplené steny pri schodištiach, vybudované parkovisko s detským ihriskom a 

moţnosťou posedenia, zriadená predajňa COOP Jednota a k tomu zrealizované stavebné 

úpravy, zariadená posilňovňa s vybavením a odstránené smetiskopri dome sluţieb aj 

s kontajnermi, 

 uskutočnila sa montáţ úsporných uličných svietidiel, 

 realizovala sa čiastočná rekonštrukcia rozhlasu (na ulici SNP aţ po kriţovatku na ul. 

Školská a k cintorínu), zakúpili sa rozhlasové ústredne do Lovinobane a Uderinej, 

 vybudovala sa plynová kotolňa pri kultúrnom dome, 

 vybudovali sa tri nové autobusové zastávky s lavičkami, 

 zrekonštruovala sa strecha poţiarnej zbrojnice v Uderinej, 

 zrekonštruovalo sa sociálne zariadenia v kultúrnom dome v Uderinej, 

 bola splynofikovaná kuchyňa materskej školy, zakúpilo sa nové zariadenie a vybavenie, 

 v materskej škole bola uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení, zakúpil sa 

nábytok a  vybavenie, obstaral sakamerový systém, zakúpila sa  moderná výpočtová  

technika pre vyučovanie,  

 kúpilo sa strojné vybavenie do kuchyne základnej školy, 

 bola zrekonštruovaná strecha pavilónu B základnej školy (nová škola), na budove 

obecného úradu boli vymenené výplne otvorov (okná, dvere), zakúpilsa a uviedol do  

prevádzky výpočtový program, ktorý prostredníctvom siete spojil pracovné činnosti 

jednotlivých  referátov, namontoval sa stráţny a zabezpečovací systém, 

 zakúpilo sa nové sluţobné motorové vozidlo, 

 zakúpilo sa strojné vybavenie pre údrţbárov obce, pre vykonávanie opráv a údrţby 

(centrála, zváračka, čerpadlo, vŕtačky, uhlové brúsky, drvič, krovinorezy ), 

 ukončila sa výstavba vodovodu a vodojemu v Uderinej,  

 vykonala sa rekonštrukcia starej školy na sociálne byty, spolu s malou čistiarňou 

odpadových vôd, 

 vykonala sa čiastočná rekonštrukcia upchatej kanalizácie na Štvrti 1. mája, 

investície za obdobie boli spolu v hodnote : 367 574 € 

 

Investičné akcie v r. 2010-2014 boli nasledovné: 

 bola zrekonštruovaná Základná škola pavilón „A“ a „B“ a budova dielní,bolo zakúpené 

vybavenie učební výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami, 

 bol zrealizovaný projekt „Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“ v rámci ktorého 

bola rekonštruovaná ulica Školská, cesty a chodníky na sídlisku Štvrť 1. mája, nová 

autobusová zastávka, uličné osvetlenie, zeleň a vybavenie predmetného územia o 

odpadkové koše a detské atrakcie,  

 bol zrealizovaný  „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu povodní“ v 

rámci ktorého boli zriadené v lesoch a kopcoch vodozádrţné systémy ako priehradky, 

odráţky, hrádze, vsakovacie jamy, rigoly a kamenné hrádze v miestach, kde dochádzalo ku 



kumulovaniu zráţkových vôd, ktoré v roku 2010 spôsobili záplavy, a tieţ bol vyčistený od 

nánosov odvodňovací kanál (bývalý mlynský náhon pod Lovinitom a.s.), 

 bola vykonaná čiastočná oprava povodňami poškodeného asfaltového krytu na uliciach 

Záhradkárska a Včelárska,  

 bola vykonaná rekonštrukcia kultúrneho domu v Lovinobani (podarilo sa vymaľovať, 

vybrúsiť a nalakovať podlahu, zrekonštruovať a zatepliť strechu, vymeniť okná a dvere, 

rekonštrukciou vybudovať nové WC a príručnú kuchynku),  

 bola vykonaná ďalšia čiastočná rekonštrukcia rozhlasu (na uliciach Školská a Štefánikova), 

 boli zrekonštruované dve autobusové zastávky pri štátnej ceste I/50,  

 dokúpilo sa strojné vybavenie do kuchyne základnej školy – umývačka riadu, 

 zakúpil sa nový traktor s predným náhonom, 

 zakúpilo sa nové terénne vozilo Niva Chevrolet, 

 pri štátnej ceste I/50 zo strany od Zvolena bol zabudovaný merač rýchlosti, 

 boli zakúpené  1100 litrové kontajnery, odpadkové koše, a drvič konárov, 

 dokončila sa výmena strešnej krytiny na klube dôchodcov, opravila sa strecha kultúrneho 

domu v Uderinej a sociálnych bytov v Lovinobani, 

 zrealizovalo sa kontinuálne meranie skutočne vypúšťaného mnoţstva odpadových vôd na 

čističke odpadových vôd, 

 v rámci prevencie kriminality a projektu „Bezpečná obec“, bol zriadený kamerový systém,  

 vybudovalo sa parkovisko pri zvonici katolíckeho kostola, 

 vysporiadali sa (odkúpili) pozemky na ČOV, 

 zakúpila sa nová kosačka na futbalový štadión, 

 obec zakúpila nové strojné vybavenie pre vykonávanie opráv a údrţby (drvič, krovinorezy, 

bubnová kosačka snehová fréza rozmetávač posypového materiálu a pod ). 

 vykonala sa rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia  

 vykonala sa plynofikácia kúrenia v kultúrnom dome Uderiná 

investície za obdobie boli spolu v hodnote : 1 793 910 € 

 

Investičné akcie v r. 2014-2018 boli nasledovné: 

 bola vykonaná rekonštrukciu chodníka pri štátnej ceste I/50 a na ulici Štefánikova, 

 vykonala sa rekonštrukcia poddimenzovanej kanalizácie na ul. Komenského, 

 vykonala sa rekonštrukcia asfaltového krytuna celej ulici Mierová, 

 vymenili sa okenné výplne na budove obecného úradu v časti záchrannej sluţby, 

  zabezpečila sa projektová dokumentácia pre novú materskú školu, 

 opravila sa strešná krytina objektu starej kotolne na sídlisku, 

 vymenili sa okná a dvere na budove obecného úradu II. poschodie, 

 vymenili sa vo vykurovaných častiach budovy domu sluţieb okná a dvere, 

 bola vykonaná rekonštrukcia chodníka na ulici SNP II. Etapa, 

 vymenili sa okná, dvere a boli vykonané maliarske práce v budove klubu dôchodcov, 

 vybudovala sa asfaltová plocha za domom sluţieb pre otáčanie zásobovacích vozidiel, 

 zrekonštruovala sa kanalizácia pod chodníkom na ulici SNP, 

 zhotovila sa nová daţďová kanalizácia pri policajnej bytovke, 



 vykonala sa rekonštrukcia asfaltového krytu miestnych komunikácií (Podhájska, 

Komenského, Záhradkárska, Včelárska a Farská), 

 zakúpilo  sa vybavenie a výstroj pre dobrovoľných hasičov, 

 boli zrekonštruované chodníky na uliciach Štefánikova, časť Školská a Ţelezničná po 

nadjazd, 

 bol zrekonštruovaný asfaltový kryt na uliciach B. Nemcovej, B.S.Timravy, Partizánska, 

Mlynská, 

 bol vykonaný náter plechovej časti strechy, vymenené nové okná a dvere na kultúrnom 

dome v Uderinej, 

 zrealizovala sa obnova pamätníka, 

 zateplila sa fasáda kultúrneho domu v Lovinobani, 

 

investície za obdobie boli spolu v hodnote : 839 394 € 

 

 

Investičné akcie v r. 2018- 2022boli nasledovné: 

 vykonala sa rekonštrukcia strojného zariadenia ČOV, 

 vykonala sa oprava miestneho rozhlasu, 

 vykonala sa oprava strechy na KD v Uderinej, zrekonštruoval sa podhľad, omietky, 

 maľby stien a parketová podlaha, 

 bol zrealizovaný projekt "Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa" (kde bola vykonaná rekonštrukcia budovy 

starej kotolne, zakúpené veľkoobjemové kontajnery a manipulačná technika), 

 bola zateplená fasáda budovy Obecného úradu Lovinobaňa, 

 bol zrealizovaný projekt výstavby budovy novej materskej školy, 

 zakúpilo sa a nainštalovalo interiérové vybavenie MŠ a vybavenie jedálne, 

 bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu, 

 bolo opravené hasičské vozidlo, 

 zrealizovala sa rekonštrukcia asfaltového krytu miestnych komunikácií (Štúrova, J. 

Slobodu, Partizánska, k cintorínu v miestnej časti Uderiná, 

 na  budove domu sluţieb  sa vykonala oprava strechy, vymenilo sa zábradlie a opravili 

sa vonkajšie schody, 

 v ZŠ sa vykonala oprava chodníka k pavilónu B, oprava prechodového chodníka medzi 

pavilónom A a B, oprava dlaţby pred pavilónom A, oprava havarijného stavu komína, 

oprava vetrom poškodenej strechy a zabezpečilo sa vybavenie učební, 

 vykonala sa oprava kanalizácie na sídlisku, 

 boli zakúpené stoly a stoličky do KD v Lovinobani, 

 opravili sa  steny, strop, podlahy v klube dôchodcov a zakúpila sa nová kuchynská linka 

 vymenili sa okná a dvere na budove márnice, 

 obec zakúpila informačný systém „Memphis“, pre správu registratúry a elektronickej 

komunikácie (ÚPVS) 

 

investície za obdobie boli spolu v hodnote : 1 866 564 € 

 

investície za obdobie od r. 2006 do r. 2022 boli spolu v hodnote : 4 867442 € 

 

 



  


