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Z á p i s n i c a 

z   rokovania obecného zastupiteľstva obce Lom nad Rimavicou  

konaného dňa 29. 3. 2019 

Prítomní: 

Starosta obce:                   Jozef Katreniak 

Poslanci OZ:                

                                          Mgr. Janka Sviteková 

                                         Anna Sojková 

                                         Katarína Kubaliaková 

                                         Martin Kubaliak 

 1.Otvorenie  

            Rokovanie obecného zastupiteľstva v Lome nad Rimavicou otvoril a ďalej viedol starosta obce 

Jozef Katreniak. Privítal prítomných poslancov a hostí  a konštatoval, že sú  prítomní 4 poslanci. Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 Program:  

1.Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie             

    a overovateľov správnosti zápisnice.  

3. Verejne osvetlenie – obnova 

4. Kontrola uznesení 

5, Čistička odpadových vôd 

6, Použite rezervného fondu na projekty 

7, Dobrovoľný hasičsky zbor obce 

8, Projekt cez MPČH Zástavka autobusu v obci 

9, Obecný rozhlas oprava 

10, Budova  OD, návrh na odpredaj  

11, Kultúrne akcie na rok 2019 

12, Žiadosť o príspevok na školskú družinu 

13, Záverečný účet 

14, Diskusia 

15, Záver 

Starosta vyzval poslancov na doplnenie programu 
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OZ Lomovčan Žiadosť o finančný príspevok 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  

                                                                                                                                                     

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

a overovateľov správnosti zápisnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Uznesenie č.  25/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

s ch v a ľ u j e 

1.navrhnutý program rokovania  

2.určenie zapisovateľa, voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

u r č u j e  

a/ Jozefa Katreniaka 

b/ Ing. Turňa Ján za člena návrhovej komisie 

c/ Anna Sojková a Katarínu Kubaliakovu za overovateľov zápisnice 

Prítomných poslancov: 4 

Hlasovali  za: 4,   proti: 0,   zdržali sa: 0 

 

                  

3. Verejné osvetlenie -  obnova 

     Starosta pozval na zasadnutie odborníka na VO p. Ziga, ktorý predniesol návrh na obnovu VO v obci. 

Rozprával som sa so starostkou susednej obci a hovorila, že ušetrila. 

P. Zigo informoval poslancov, že 1 lampa bude stáť 6,50,-Eur, je to na 15 rokov 

Verejne obstaranie v sume 900,00,-Eur, kde fy. pridá 3 ks svietidla v tejto cene 

Uznesenie č.26 /2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o verejnom osvetlení v obci 

 

4. Kontrola uznesení 

     Kontrolu plnenia uznesení previedol Ing. Ján Turňa. Konštatovala: uznesenie č. 12,14/2018 

v riešení. Uznesenie č. 18, 19, 20,21,22, 23, 24/2019 splnené. 

V čase 18:40 sa dostavil poslanec Martin Kubaliak  

5, Čistička odpadových vôd 

 Starosta informoval poslancov ohľadom čističky odpadových vôd, bol pozrieť v B.Štiavnici, kde sa 

už buduje v poradí štvrtá čistička a boli tam aj zástupcovia životného prostredia, ktorý skonštatovali, 

že takéto čističky spĺňajú parametre. Navrhujem, aby sme išli do projektu etapovite nie naraz, aby sme 

to zvládli finančne. Pretože je rozdiel 5% zo sumy 500 000,- Eur, čo činí 25 000,-Eur, alebo 150 000,-

Eur čo činí 7 500,-Eur. čo by sme ročne zvládli. Predkladám Vám teoretické ponuky, pretože len 

s Vaším súhlasom môžem pokračovať v riešení  
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Uznesenie č. 27/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

o čističke odpadových vôd, po vydaní stanoviska zo ŽP, budeme pokračovať v riešení 

 

 

 

 

6, Použitie rezervného fondu 

 

Starosta obce informoval poslancov o použití rezervného fondu. Vytvorili sme rezervný fond vo výške 

36 949,38,-Eur. Nakoľko sme  v minulosti uznesením č. 15/2018 schválili na Hasičňu sumu cca 

10 738,58,- Eur na dofinancovanie projektu. 

Ďalej je schválený projekt na cestu na námestí v sume 2000,- Eur. Momentálne máme na účte cca 

40 000,-Eur  

 

Uznesenie č. 28/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

s ch v a ľ u j e 

použite rezervného fondu na tieto projekty 

 

Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali      za: 5 

                 proti: 0 

           zdržal sa: 0 

 

7, Dobrovoľný hasičský zbor obce. 

  

Dňa 25.1.2019 bola kontrola na DHZO, nemali sme potrebné dokumenty, zápisy aut 

a menovacie dekréty členov. Zo zápisu vyplynulo, že musíme vyškoliť 10 členov a musíme 

nakúpiť veci podľa zoznamu, ktorý doložili kontrolóri z Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru v Brezne, ktorú v Vám predkladá starosta. Nákup vybavenia bude stáť cca 

3900,- Eur., toto sa nakúpi z dotácie, ktorú čakáme v júli v sume 1400,-Eur. a ostatné musíme 

doplatiť z vlastných zdrojov 2 500,-Eur., aby sme nemuseli vracať dotáciu na Hasičňu v sume 

30 000,-Eur, musíme to nakúpiť. Nakoľko po dohode s okolitými obcami sme sa dohodli, že 

keď všetky obce urobíme DHZO dajú nám cisternu, ktorá bude slúžiť obciam. 

 

Uznesenie č. 29/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

Berie na vedomie 

Informáciu z kontroly DHZO 

Schvaľuje 

 Nákup technického vybavenia v zmysle prílohy v sume 2500,- Eur z rozpočtu obce  

 

Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali      za: 5 

                 proti: 0 
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           zdržal sa: 0 

 

 8, Projekt cez MPČH Zástavka autobusu v obci 

 

             Starosta informoval poslancov ohľadom projektu cez MAS MPČH kde už vyjdú výzvy, 

musíme spracovať projekt, tiež sme to odsúhlasovali v minulosti, keď sme objednávali prestrešenie  na 

Pastierske hry. Bude to využívane na zástavku a aj na kultúrne akcie.  

  

Uznesenie č. 30/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o projekte cez MAS MPČH 

s ch v a ľ u j e 

Schvaľuje  projekt 

. 
Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali za: 5 

                 proti: 0 

                 zdržali sa : 0  

 

9, Obecný rozhlas 

 

Starosta informoval poslancov ohľadom obecného rozhlasu, obec požiadala o finančné prostriedky 

ministerstvo financií o sumu cca 12 500,.Eur na opravu obecného rozhlasu a tak isto fy. o cenovú 

ponuku na bezdrôtový rozhlas, nakoľko terajšie zariadenie je v zlom stave a tak isto aj stĺpy a vodiče sú 

v zlom stave, tak Vám predkladám na schválenie, pretože obec sa musí podieľať 5% zo sumy to znamená 

cca 500-700,-Eur. podľa schválenej sumy. Preto to dávam teraz schvaľovať, pretože, keď nám to 

chvália, tak sa to musí rýchlo riešiť.  

Uznesenie č. 31/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o obecnom rozhlase a podanou žiadosťou na MF 

s ch v a ľ u j e 

Schvaľuje 5% spoluúčasť na podanej žiadosti MF 

. 
Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali za: 5 

                 proti: 0 

                 zdržali sa : 0  

 

10. Budova OD, návrh na odpredaj 

     Starosta informoval poslancov, že prišla žiadosť o odkúpenie budovy. Pan Peter Ridzoň dal žiadosť 

o odkúpenie budovy, chce vytvoriť spoločenskú miestnosť, ako starosta by som chcel vedieť,  a v akom 

časovom horizonte to bude realizovať, pretože ja dávam návrh, ktorý som mal aj vo volebnom programe, 

že by tam mohol byť OU, Knižnica, CO sklad, Archív na prízemí. Na poschodí miestnosť na kary, 

menšie oslavy, tak isto aj na nájomné byty na poschodí a v podkroví. Nakoľko, keď sa COOP Jednota 

odsťahuje, môže obec žiadať dotácie na túto budovu   
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Uznesenie č.32/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o odpredaji OD a žiada prizvať záujemcu na najbližšie rokovanie OZ a požiadat záujemcu 

o bližšie informácie o zámere. 

 

11. Kultúrne akcie na rok 2019 

     Starosta informoval poslancov ohľadom kultúrnych akcií a navrhuje urobiť deň matiek spolu s MDŽ, 

nakoľko bude 20 ročník Pastierskych hier už som poslal žiadosť financie na ministerstvo kultúry v sume 

cca 2000,-Eur, tak už teraz treba určiť dátum, aby sme dopredu mohla pozývať sponzorov 

a podporovateľov.  

Tak isto viac spropagovať Lomovský odpust, spojiť s stretnutím rodákov, tiež to riešiť skôr. 

Tiež očakávam od Vás nejaké návrhy. Kubaliakova  dala návrh na deň detí. 

Tiež by som chcel navrhnúť aj športový program, ale na budúci rok v januári, februári, beh za zdravím, 

alebo memoriál J. F. Kurtu. 

Sviteková Janka doplnila úcta k starším 

Uznesenie č.33/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o kultúrnych akcií  v obci 

            

12. Žiadosť o príspevok na školskú družinu 

     Starosta informoval o žiadosti na školskú družinu p. Úradníkovej, ktorej detí chodia do družiny 

v Brezne. Obec Lom nad Rimavicou nemá utvorený školský obvod s mestom Brezno, pretože obec 

katastrálne nesusedí s mestom Brezno. Mesto Brezno zvýšilo poplatky VZN za školskú družinu, krúžky 

a materskú školu všetkým deťom, ktorý nemajú trvalý pobyt v Brezne. VZN bolo preverené 

prokuratúrou a je v súlade zo zákonom. Obec Lom nad Rimavicou má uzatvorený školský obvod 

s mestom Hriňová, kde rodičia nedoplácajú. 

  

                                                      Uznesenie č.34 /2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o žiadosti o príspevok na školskú družinu 

poveruje  

starostu obce prejednať so ZŠ formu a spôsob úhrady príspevku na žiaka v ŠKD 

 

Prítomných poslancov:5 

Hlasovali za: 5 

                 proti: 0 

                  

13. Záverečný účet 
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     Starosta informoval poslancov o záverečnom účte obce. Záverečný účet bol vyvesený na tabuli obce 

a aj webe obce, neprišli pripomienky. Starosta dal slovo kontrolórovi obce.  

Uznesenie č.35 /2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

a, informáciu o záverečnom účte 

b, stanovisko hlavného kontrolóra, k ZU 

schvaľuje 

a, záverečný účet bez výhrad 

b, tvorbu rezervného fondu vo výške 100% / 30 185,38/ 

c, použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 

 

Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali za: 4 

                 proti: 0  

 

                          Doplnené body programu 
 

14,  OZ Lomovčan 

 

Poslankyňa Katarína Kubaliaková oboznámila o OZ Lomovčan, ohľadom fungovania OZ. 

Príloha List od OZ Lomovčan,, kde OZ žiada o finančnú podporu od obce na svoje aktivity. 

Starosta tiež požiadal poslancov o finančnú podporu v sume 2000,-Eur, pretože tie prostriedky budú 

využité  na skrášlenie obce a na utužovanie medziľudských vzťahov.  

 

Uznesenie č.36 /2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o OZ Lomovčan 

schvaľuje 

finančný príspevok OZ Lomovčan vo výške 2000,-Eur. 

 

Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali za: 5 

                 proti: 0  

 

15, Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby 

 

     Starosta informoval o Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby Pavla Púpalu, obec 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a zákona 455/1991 Z. z. o živnostenskom 

podnikaní je povinná poskytnúť, alebo zariadiť opatrovateľskú službu. Nakoľko obec nemá dostatok 

finančných prostriedkov posunuli sme to Seniorke, neštátnemu zariadeniu, kde obec bude doplácať cca 

0,40,-Eur/ hodinu, čo činí 64,-Eur/mesiac Príde zmluva zo Seniorky.  

Chcem Vás informovať, že obec nemá finančné prostriedky, aby mohla pomôcť občanom, ktorý o to 

požiadajú, preto navrhujem zmeniť VZN o opatrovateľskej službe, pretože môžeme čakať aj ďalšie 

žiadosti, čo bude pre nás likvidačné.   

 

                                                   Uznesenie č.37 /2019 
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Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby 

schvaľuje 

podpísanie zmluvy so Seniorkou. 

 

Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali za: 5 

                 proti: 0  

 

16, Diskusia 

Starosta informoval poslancov o projekte úprav okolo cintorína, skrášlenie, parkovisko a vstup do 

cintorína, oprava schodov, čo sa týka uloženia urny, tak urobiť schránky.    

Cenová ponuka na Vežu na Hasični. Nakoľko projekt na Hasičňu nezahŕňa vežu, tak isto ani projekt na 

Kultúrny dom, tiež nezahŕňa, lebo by to bol neoprávnený výdavok, tak som dal urobiť cenovú ponuku 

na vežu, aby bola celá budova.                                                                                                                                                           

Mgr. Janka Sviteková- Zistiť od p. Zubaja ponuku na oslavu a iné udalosti, za akých podmienok bude 

ponúkať. 

Ing. Turňa Ján- informácia o VZ claster Horehronie 

 

                                                   Uznesenie č.38 /2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o pristupení k členstvu mikroregionu  Muranska planina  

schvaľuje 

prístup do mikroregionu Muranská planina 

 

Prítomných poslancov: 5 

Hlasovali za: 5 

                 proti: 0  

 

17. Záver                                                                                                                                                                

      Na záver starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

......................................                                                                      ........................................ 

 Kubaliaková Katarína                                                                              Sojková Anna 

 

                                                            ............................................ 

Jozef Katreniak, starosta obce 
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