U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 85/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine súhlasí s určením poslancov: Danka Kollárová a Branislav
Znachor za overovateľov zápisnice.

______________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 86/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 87/2015 z 10.12.2015

Obecné zastupiteľstvo v Lubine volí návrhovú komisiu v zložení: poslankyňa Ing. Iveta
Petrovičová a poslankyňa Mgr. Anna Machajdíková.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.

V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 88/2015 z 10.12.2015

Obecné zastupiteľstvo v Lubine berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 89/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine po prerokovaní ruší uznesenie č. 38/2015 z 25.6.2015

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 90/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine po prerokovaní schvaľuje zriadenie vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518 na pozemku parc. reg. E - KN č. 5585/1 – orná pôda vo výmere
4 213 m2, evidovaného na LV č. 1, ktoré bude spočívať v povinnosti obce Lubina strpieť
umiestnenie NN siete pre stavbu: „Rozšírenie distribučnej NN siete v obci Lubina“
bezodplatne.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 91/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Lubina podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevodu pozemku z vlastníctva obce Lubina, a to:
- novovytvorená parcela reg. C – KN číslo 9882/5 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 71 m2 v katastrálnom území Lubina, ktorá bola oddelená geometrickým
plánom č. 720-56/2015 vyhotoveným dňa 16.4.2015 Geodetickou kanceláriou,
Športová 675/1, 916 01 Stará Turá, úradne overeným Správou katastra pod číslom
237/2015 dňa 29.4.2015
pre: Annu Pelaj, Justgasse 20/114/10, 1210 Wien za kúpnu cenu 5 Eur/m2, t. j.
celkovú kúpnu cenu 355 Eur.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok- novovytvorená parc. reg.
C-KN č. 9882/5 tvorí vchod do rodinného domu žiadateľky s. č. 776. Obec nemá
záujem o iné využitie pozemku.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 92/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Lubina podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevodu pozemku z vlastníctva obce Lubina, a to:
- novovytvorená parcela reg. C – KN číslo 9882/4 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 37 m2 v katastrálnom území Lubina, ktorá bola oddelená geometrickým
plánom č. 720-56/2015 vyhotoveným dňa 16.4.2015 Geodetickou kanceláriou,
Športová 675/1, 916 01 Stará Turá, úradne overeným Správou katastra pod číslom
237/2015 dňa 29.4.2015
pre: Vladimír Zemanovič, Exnárova 28, 821 03 Bratislava za kúpnu cenu 5
Eur/m2, t. j. celkovú kúpnu cenu 185 Eur.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok - novovytvorená parc. reg.
C-KN č. 9882/4 bezprostredne susedí s pozemkom parc. reg. C-KN č. 9889/3, na
ktorom je postavený rodinný dom s. č. 775 vo vlastníctve žiadateľa. Obec nemá
záujem o iné využitie pozemku.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 93/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Lubina podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lubina, a to:
- časť pozemku parcela reg. E – KN číslo 11559/1 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 100 m2 v katastrálnom území Lubina, obec Lubina, zapísaného na LV č. 1
pre: CNS invest s. r. o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 47235004
za účelom vybudovania telekomunikačného vysielača pre obec Lubina a priľahlé
kopanice na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy za nájomné 500
Eur/rok. Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že spoločnosť vybuduje pre
obec elektrické prípojky na Veľkej Javorine a poskytne bezplatne službu
vysokorýchlostného pripojenia počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Obec
v súčasnosti nemá záujem o iné využitie časti pozemku.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 94/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lubina podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. schvaľuje
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer zámeny nehnuteľností v k. ú. obec Lubina, a to:
pozemkov vo vlastníctve obce Lubina:
parcela reg. C– KN č. 949/76 – orná pôda vo výmere 406 m2 a
parcela reg. C-KN č. 949/89 – orná pôda vo výmere 375 m2
za
pozemky vo vlastníctve Ing. Martina Dunajčíka, Považská 1982/6, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, zapísané na LV č. 3678 a to:
parcela reg. C-KN č. 949/68 – orná pôda vo výmere 132 m2,
parcela reg. C-KN č. 949/69 – orná pôda vo výmere 17 m2,
parcela reg. C-KN č. 949/70 – orná pôda vo výmere 56 m2,
parcela reg. C-KN č. 949/79 – orná pôda vo výmere 173 m2,
parcela reg. C-KN č. 949/82 – orná pôda vo výmere 147 m2,
parcela reg. C-KN č. 949/83 – orná pôda vo výmere 69 m2 a
parcela reg. C-KN č. 949/92 – orná pôda vo výmere 194 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že zámena uvedených pozemkov
je potrebná z hľadiska vybudovania a scelenia územia výstavbovej zóny Oholín do
logického celku - projekt IBV Oholín.
3. ukladá
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 10.12.2015

Uznesenie č. 102/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine prejednalo zápis do kroniky obce Lubina za rok 2013 podľa
prílohy a navrhuje zapracovať pripomienky z návrhu kultúrnej komisie a opraviť chyby.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.
V Lubine, dňa 11.12.2015

