Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 10.12.2018

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine, ktoré sa
konalo dňa 10.12.2018 o 16.00 hod. v Sobášnej sieni obecného úradu
v Lubine
Prítomní:
Ing. Martin Beňatinský-starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lubine:
Ľubomír Jarábek
Ivan Krúpa
Ing. Katarína Kučerová
Mgr. Anna Machajdíková
Ing. Iveta Petrovičová
Dušan Sapáček
Bc. Lenka Vojteková
Branislav Znachor

Ostatní prítomní:
Ľubica Ostrovská - zamestnankyňa obce
Alena Srnánková - zamestnankyňa obce
Eva Jarábková - zamestnankyňa obce
Ing. Silvia Liptaiová-predsedníčka miestnej volebnej komisie
Mgr. Erika Vrzalová-riaditeľka ZŠ Lubina
Daniela Vrtochová-zástupkyňa ZŠ Lubina

Program
1)Úvodné náležitosti
- štátna hymna
- otvorenie zasadnutia
- určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
-oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení zvolenému starostovi a novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva
- zloženie sľubu zvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia zvoleným starostom
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3) Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5) Príhovor zvoleného starostu
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6) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva
7) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
8) Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
9) Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2019
10) Diskusia
11) Záver

1)Otvorenie
(Otvorenie zasadnutia o 16,05 h)
Po zaznení štátnej hymny zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Martin
Beňatinský, ktorý uviedol, že zasadnutie bolo zvolané na základe prebehnutých volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ivana Krúpu a Ľubomíra Jarábka a za zapisovateľa zápisnice Evu Jarábkovú.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 oboznámila
predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Silvia Liptaiová. Za starostu obce bol opätovne
zvolený Ing. Martin Beňatinský, SMER-SD. Za poslancov boli zvolení Ing. Katarína Kučerová, Ing. Iveta Petrovičová, Ľubomír Jarábek, Dušan Sapáček, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor. Boli im odovzdané osvedčenia o zvolení za
poslanca obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Ing. Martin Beňatinský, novozvolený starosta obce Lubina, zložil zákonom predpísaný sľub.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Ing. Martin Beňatinský prečítal sľub poslancom obecného zastupiteľstva. Sľub pozostával z potvrdenia slova „sľubujem“, podpísania sľubu a podania ruky
starostovi obce.

2/Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Predsedajúci: Ing. Beňatinský Martin, starosta obce
Predsedajúci – starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy a tak bol
program rokovania schválený podľa pozvánky.
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Uznesenie č. 1/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje program svojho rokovania v znení predloženého
návrhu bez pripomienok.
Hlasovanie
Za: 8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor/
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomní na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č. 1/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

3/Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Predsedajúci: Ing. Beňatinský Martin, starosta obce
Do návrhovej komisie navrhujem poslankyňu Mgr. Annu Machajdíkovú a poslanca Ľubomíra
Jarábka. Má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie.
Uznesenie č. 2/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. volí
návrhovú komisiu v zložení: poslankyňa Mgr. Anna Machajdíková a poslanec Ľubomír
Jarábek
2. ukladá návrhovej komisii
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, tak
aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
Hlasovanie
Za: 8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor/
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomní na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č.2/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

Predsedajúci: Ing. Beňatinský Martin, starosta obce
Do mandátovej komisie navrhujem poslankyňu Ing. Ivetu Petrovičovú a poslanca Branislava
Znachora. Má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať o zložení mandátovej komisie.

Uznesenie č. 3/2018 z 10.12.2018
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Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. volí
mandátovú komisiu v zložení: poslankyňa Ing. Iveta Petrovičová a poslanec Branislav
Znachor.
2. ukladá mandátovej komisii
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, tak
aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.

Hlasovanie
Za: 8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor/
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomní na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č.3/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

4/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predniesla predsedníčka mandátovej komisie Ing. Iveta
Petrovičová. Skonštatovala, že novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub
a nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce. Rovnako konštatovala, že
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
a nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
Má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať o overení zloženia sľubu a správy mandátovej
komisie.
Uznesenie č. 4/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. berie na vedomie
a) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
b) predloženú správu mandátovej komisie
2. konštatuje, že
a) novozvolený starosta obce Ing. Martin Beňatinský zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Katarína
Kučerová Ing., Anna Machajdíková Mgr., Iveta Petrovičová Ing., Dušan Sapáček, Lenka
Vojteková Bc., Branislav Znachor zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie
Za: 8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
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Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor/
Proti:--Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č. 4/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

5/Príhovor novozvoleného starostu
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce Lubina vo svojom príhovore vyjadril spokojnosť
s kľudným priebehom komunálnych volieb 2018. Novozvoleným poslancom zablahoželal
k volebnému úspechu a vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami a pochopením budú
naďalej spoločne zveľaďovať obec, ktorú im svojimi hlasmi do spravovania zverili občania.
Taktiež vyjadril presvedčenie, že nasledujúce volebné obdobie bude úspešné, kľudné, plodné
a spolupráca efektívna.

6/Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo poverí poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného
zastupiteľstva v nasledovnom prípade:
-

§ 12 ods. 2 prvá veta citovaného zákona kde: „ak starosta nezvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo
iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ods. 1 prvá veta citovaného zákona
znie: obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace.“

Keďže v predchádzajúcom volebnom období bol poslancom, ktorý bude oprávnený zvolávať
zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivan Krúpa, navrhujem, aby mu zostalo poverenie aj
v tomto volebnom období.
Má niekto iný návrh? Nie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia a dávam hlasovať.

Uznesenie č. 5/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
poveruje
poslanca Ivana Krúpu zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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Hlasovanie
Za: 8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor/
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomní na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č.5/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

7/Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je upravená
ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a to konkrétne v č. 7. Členom tejto komisie môže byť len poslanec obecného
zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických
hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu politickej strany alebo
politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.
Komisie pôsobiace pri obecnom zastupiteľstve si obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje
stále alebo dočasné poradné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva,
ďalších osôb – odborníkov z radov občanov a iných osôb. Zloženie a úlohy komisií
vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Komisie pri OZ nemajú rozhodovaciu právomoc, ale
predkladajú odporúčacie stanoviská. (§ 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov).
Uznesenie č. 6/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
volí
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:
a) predseda komisie: Ing. Iveta Petrovičová
b) členovia komisie: Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor

Hlasovanie
Za:8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomní na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č.6/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.
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Zriadenie komisie pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch, pre
ochranu verejného poriadku a pre nakladanie s majetkom obce
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
Spolupráca v predchádzajúcom volebnom období bola korektná, na úrovni a preto navrhujem,
aby komisia pracovala v nezmenenom zložení.

Uznesenie č. 7/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. zriaďuje
Komisiu pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch , pre ochranu
verejného poriadku a pre nakladanie s majetkom obce
2. určuje
náplň práce komisie a to:
- vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom,
- zaujíma stanovisko k záverečnému účtu obce,
- posudzuje žiadosti a návrhy na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné nakladanie s
majetkom obce a zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku
obce,
- zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a podieľa
sa na kontrole hospodárenia s ním,
- vypracúva stanoviská k návrhom zavedenia alebo zrušenia miestnej dane,
- zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,
- posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov obce,
- podieľa sa na riešení sociálnej problematiky – nezamestnaných, osamelých, starých a
chorých občanov so zameraním na budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb
- sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie,
- rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce uplatnenie sankcií v prípade porušenia právnych noriem a navrhuje výšku pokuty,
- podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci,
- prešetruje sťažnosti a podania v rámci spolunažívania občanov a susedských vzťahov
a prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia
zmieru,
- predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a
plní ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a uplatňovaniu výchovného vplyvu na mládež
a občanov obce,
- na návrh starostu obce, alebo aj z vlastného podnetu prejednáva priestupky na úseku
verejného poriadku,
- kontroluje užívanie verejných priestranstiev,
- zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom v oblasti cestovného ruchu a
služieb spojených s cestovným ruchom,
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3. volí

v rámci iniciatívnej funkcie môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné podnety a návrhy z oblasti svojej pôsobnosti,
komisia plní aj ďalšie v rámci svojej pôsobnosti, ktoré jej uloží obecné zastupiteľstvo,
termíny zasadnutia komisie si určuje predseda komisie
a)predsedu komisie: poslankyňa Ing. Iveta Petrovičová
b) členov komisie - poslancov: Dušan Sapáček, Ivan Krúpa, Lenka Vojteková Bc.,

Ing. Petrovičová: Dá sa meniť, doplniť, odvolať člen komisie počas volebného obdobia?
Ing. Beňatinský: Áno, dá sa kedykoľvek.
Bc. Vojteková: Názov tejto komisie je príliš dlhý, čo keby sa odčlenil cestovný ruch, utvorila
sa nová komisia, ktorá by sa zaoberala touto problematikou a venoval by sa osobitý zreteľ
cestovnému ruchu?
Ing. Beňatinský: Nebránim sa tomu, môžeme sa tým do budúcna zapodievať.

Hlasovanie:
Za:8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor/
Proti:
Zdržal sa hlasovania:
Neprítomní na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č.7/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

Zriadenie komisie pre výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
Spolupráca v predchádzajúcom volebnom období bola korektná, na úrovni a preto navrhujem,
aby komisia pracovala v nezmenenom zložení, doplnením o člena Ing. Podolanová Jarmila.
Krúpa Ivan: Nie je to v rozpore keďže Ing.Podolanová Jarmila je ešte kontrolórkou obce?
Ing. Beňatinský: Zasadnutia nových komisií sú až po novom roku a to už kontrolórkou
nebude.
Má niekto iný návrh? Nie, dávam hlasovať.

Uznesenie č. 8/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. zriaďuje
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo,
lesné a vodné hospodárstvo
2. určuje
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-

3. volí

náplň práce komisie a to: podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu obce a
koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
podieľa sa na konceptoch územnoplánovacej dokumentácie – prerokováva a navrhuje
pripomienky a podnety k tomuto návrhu,
posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,
navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v obci,
posudzuje návrhy na investičné zámery obce, resp. investičné zámery iných subjektov
na území obce,
posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce a to z hľadiska schváleného
územného plánu obce a tiež z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ochranu
prírody, krajiny, ovzdušia, ochranu vôd, ako i urbanistického, architektonického a
technického riešenia stavby,
prejednáva požiadavky na záber verejných priestranstiev s ich následným využívaním
z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu a plynofikáciu obce,
vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce,
vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy, spôsobu realizácie stavieb na území obce,
plní podpornú funkciu pri posudzovaní ohlásení drobných stavieb vrátane ohliadky v
teréne,
posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území obce,
kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody,
spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
termíny zasadnutia komisie si určuje predseda komisie

a) predsedu komisie: poslanec Ľubomír Jarábek
b) členov komisie:
- poslancov: Branislav Znachor
- odborníkov z radov obyvateľov a iných osôb: Ing. Igor Ištok, Ing. Jana Mináriková,
Ing. Jarmila Podolanová
Hlasovanie
Za:8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková, Branislav Znachor/
Proti:
Zdržal sa hlasovania:--Neprítomný na hlasovaní:
Konštatujem, že uznesenie č.8/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.
Zriadenie komisie pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
Spolupráca v predchádzajúcom volebnom období bola korektná, na úrovni a preto navrhujem,
aby zloženie členov komisie zostalo nezmenené, okrem p. Čameka /ktorý nekandidoval za
poslanca/. Z radov poslancov navrhujem Ing. Kučerovú Katarínu a doplniť za člena komisie
p. Jarábkovú Evu.
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Za predsedníčku komisie navrhujem Mgr. Machajdíkovú Annu, tak ako to bolo v minulom
volebnom období.
Má niekto iný návrh? Nie, dávam hlasovať.

Uznesenie č. 9/2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. zriaďuje
Komisiu pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport
2. určuje
- náplň práce komisie a to: zostavuje kalendár kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí a aktivít na príslušný kalendárny rok a aktívne napomáha ich realizácii,
- podieľa sa na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
z hľadiska kultúry,
- zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúľ v obci,
- vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie organizácií a zariadení v obci
pôsobiacich na úseku kultúry,
- vyjadruje sa k činnosti miestnych kultúrnych organizácií,
- vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok,
- predkladá návrhy a vyvíja aktivity na rozvoj a podporu športu a športových aktivít v
obci,
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
- aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a zapája ich do činností v obci,
- samostatne organizuje, resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce,
- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
- spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce
pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
- vyjadruje sa ku koncepcii a činnosti predškolských a školských zariadení v obci,
- vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy
a vzdelávania,
- predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí,
- zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovania obecného zastupiteľstva
v oblasti kultúry, školstva, športu,
- termíny zasadnutia komisie si určuje predseda komisie
3. volí
a) predsedu komisie: poslankyňa Mgr. Anna Machajdíková
b) členov komisie:
- poslancov: Ing. Katarínu Kučerovú
- odborníkov z radov obyvateľov a iných osôb: Viliam Harušťák, Anna Martáková,
Jana Ostrovská, Danka Kollárová, Eva Jarábková

Hlasovanie
Za:8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
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Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková/
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomný na hlasovaní:
Konštatujem, že uznesenie č.9/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

8/Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
Starosta obce Ing. Martin Beňatinský písomne poveril výkonom funkcie zástupcu starostu
obce Lubina, poslanca Ivana Krúpu.
Má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať.
Uznesenie č. 10 /2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
berie na vedomie
informáciu starostu obce o poverení poslanca Ivana Krúpu za zástupcu starostu obce.

Hlasovanie
Za:8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková/
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomný na hlasovaní:--Konštatujem, že uznesenie č.10/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

9/Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský
Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lubine vyplýva zo zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva. V zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby a najmenej raz za 3
mesiace.
Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019:
14. február 2019
30. máj 2019
28. august 2019
28. november 2019
Má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať.
Bc. Vojteková Lenka: Prečo len 4 krát do roka? Nie je to málo?
Ing. Beňatinský Martin: Je to len návrh, ak bude treba, zvolá sa mimoriadné zastupiteľstvo.
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Uznesenie č. 11 /2018 z 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
schvaľuje
harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2019 v znení:
14.február 2019
30.máj 2019
28.august 2019
28.november 2019

Konštatujem, že uznesenie č.11/2018 z 10.12.2018 bolo jednohlasne prijaté.

Hlasovanie
Za:8 /Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Ing. Katarína Kučerová, Mgr. Anna Machajdíková, , Ing.
Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Bc. Lenka Vojteková/
Proti:--Zdržal sa hlasovania:--Neprítomný na hlasovaní:--10/Diskusia
Riaditeľka ZŠ s MŠ Lubina a zástupkyňa ZŠ s MŠ Lubina Vrtochová Daniela, blahoželali
novozvolenému starostovi obce a poslancom k zvoleniu do funkcie. Riaditeľka ZŠ s MŠ
Lubina popriala starostovi a členom obecného zastupiteľstva veľa úspechov v nasledujúcom
volebnom období a poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu so školou v minulom volebnom
období.
11/Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia, starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil (17.00 hod.)
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.................................................
Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Ivan Krúpa
poslanec Obecného zastupiteľstva v Lubine

...............................................
Ľubomír Jarábek
poslanec Obecného zastupiteľstva v Lubine
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Zapísala: Eva Jarábková
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