Zápisnica OZ zo zasadnutia dňa 10.12.2015

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine
dňa 10.12.2015 o 16.30 h.
v Osvetovom dome Dr. M. Hodžu v Miškech Dedinke

Prítomní:
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý – starosta obce
Ing. Simona Š t e p a n o v i c o v á – prednostka OcÚ

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lubine:
Ľubomír J a r á b e k
Danka K o l l á r o v á
Ivan K r ú p a
Mgr. Anna M a c h a j d í k o v á
Ing. Iveta P e t r o v i č o v á
Dušan S a p á č e k
Branislav Z n a c h o r
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Lubine:
Pavol Č a m e k
Ing. Jarmila P o d o l a n o v á, hlavná kontrolórka obce Lubina - ospravedlnená
Ostatní prítomní:
Ľubica O s t r o v s k á, zamestnankyňa obce
Mgr. Jana P o t f a j o v á (príprava PHSR obce Lubina)
Inge R u b a n i n s k á, zamestnankyňa obce
Alena S r n á n k o v á, zamestnankyňa obce
Ing. Viera T u č k o v á, kronikárka obce

Verejnosť:
Adrian D i n g a

Program:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
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3) Návrh – Zrušenie uznesenia č. 38/2015 z 25.6.2015
4) Návrh – Programový rozpočet obce Lubina na roky 2016 -2018
5) Návrh –Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 pozemok parc. reg. C-KN č. 9882/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71m2
(Žiadateľka: Anna Pelajová, Wien)
 pozemok parc. reg. C-KN č. 9882/4 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2
(Žiadateľ: Vladimír Zemanovič, Bratislava)
6) Návrh –Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce – časť pozemku parc. reg. E-KN
č.11559/1vo výmere 100 m2 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. ako prípad
hodný osobitného zreteľa (Žiadateľ: CNS Invest s. r . o., Bratislava)
7) Návrh –Zámer zámeny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:
 pozemky vo vlastníctve obce Lubina: parc. reg. C-KN č.949/76 – orná pôda vo
výmere 406 m2 a parc.reg. C-KN č. 949/89 – orná pôda vo výmere 375 m2 za pozemky
parc.reg.C-KN: č. 949/68 – orná pôda vo výmere 132 m2, 949/69 – orná pôda vo
výmere 17 m2, 949/70 – orná pôda vo výmere 56m2, 949/79 – orná pôda vo výmere
173 m2, 949/82 – orná pôda vo výmere147 m2, 949/83 – orná pôda vo výmere 69 m2 a
949/92 – orná pôda vo výmere194 m2 vo vlastníctve Ing. Martina Dunajčíka, Považská
1982/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 pozemky vo vlastníctve obce Lubina: parc. reg. C-KN č. 949/93 – orná pôda vo
výmere 926 m2 za pozemky parc. reg. C-KN č.: 949/73 – orná vo výmere 193 m2,
949/80
– orná pôda vo výmere 72 m2, 949/86 –orná pôda vo výmere 236 m2 a parc.č. 949/95
vo výmere467 m2 vo vlastníctve Ľuboša Drgonca,916 12 Lubina č. 206
8) Návrh – Nakladanie s majetkovými právami obce v zmysle § 9 ods. 2 písm.e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí – výkon práva poľovníctva PZ Roh Lubina
9) Návrh – Program hospodárskeho asociálneho rozvoja obce Lubina na roky 2016 –2022–
pracovná verzia
10) Návrh VZN obce Lubina č. 4/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov
11) Návrh VZN obce Lubina č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12) Návrh – Zmena rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č. 9/2015
13) Návrh – Plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na 1. polrok 2016
14) Návrh – Zápis do kroniky obce Lubina za rok 2013
15)Návrh – Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2016
16)Interpelácie
17)Rôzne
18)Záver
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K b o d u 1)
Otvorenie
- určenie overovateľov zápisnice
- schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
(Otvorenie o 16,30 h)

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani prednostka OcÚ, zamestnanci OcÚ.
Vítam vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 7
poslancov, konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
- Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Beňatinský Martin, starosta obce určil
Kollárová a poslanca Branislava Znachora.

overovateľov zápisnice poslankyňu

Danku

Uznesenie č. 85/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine súhlasí s určením poslancov: Danka Kollárová a Branislav
Znachor za overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 85/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.
- Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy a tak bol
program rokovania schválený podľa pozvánky.
Uznesenie č. 86/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček Branislav Znachor,)
Proti: ---
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Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 86/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ďalej pokračuje voľba členov návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem
poslankyne Mgr. Annu Machajdíkovú a Ing. Ivetu Petrovičovú.
Má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie.
Uznesenie č. 87/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine volí návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Anna Machajdíková
a Ing. Iveta Petrovičová .
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 87/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 2)
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Ing. Jarmila Podolanová hlavný kontrolór obce, sa ospravedlnila /pre chorobu/ a kontrolu
plnenia prečítal starosta obce Ing. Martin Beňatinský. Uznesenia boli splnené okrem uzn.
č. 38/2015 z 25.6.2015, ktoré bude prerokované dnes.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 88/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 88/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.
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K b o d u 3)
Návrh – Zrušenie uznesenia č. 38/2015 z 25.6.2015
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: uznesenie sa týka vecného bremena – rozšírenie
NN siete Pod Rohom. Pán Adrian Dinga, Stará Turá doručil obci žiadosť o zriadenie vecného
bremena na pozemku p. reg.E-KN č. 5585/1 orná pôda vo výmere 4213m2 vo vlastníctve obce
Lubina, cez ktorý by mala byť realizovaná plánovaná trasa elektrického vedenia. Obecné
zastupiteľstvo dňa 25.6.2015 schválilo vecné bremeno za odplatu 8,- €/bežný meter. Pán
Dinga nesúhlasil s výškou odplaty. Z tohto dôvodu sa niekoľko krát zúčastnil zasadnutí komisií
i obecného zastupiteľstva. Na zasadnutí komisie pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod,
služby a cestovný ruch, pre ochranu verejného poriadku a pre nakladanie s majetkom obce
bolo uznesením odporučené predmetné uznesenie č.38/2015 z 25.6.2015 zrušiť a cenu
vecného bremena premietnuť do ceny vodovodnej prípojky. Je predložený návrh na
schválenie vecného bremena – bezodplatne.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa predneste uznesenie.
Uznesenie č. 89/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine po prerokovaní ruší uznesenie č. 38/2015 z 25.6.2015
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 89/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa predneste uznesenie.
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 4213
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.
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Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 90/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 4)
Návrh – Programový rozpočet obce Lubina na roky 2016 -2018
Návrh vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady.
Rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu na rok 2016 je záväzným
rozpočtom na príslušný kalendárny rok 2016 pričom na roky 2017 a 2018 je len orientačný
a zastupiteľstvo ho berie na vedomie a bude sa upresňovať v ďalších rozpočtových rokoch.
Ľubica O s t r o v s k á, účtovníčka: Programový rozpočet bol prerokovávaný na komisii pre
finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch, pre ochranu verejného
poriadku a pre nakladanie s majetkom obce a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť
rozpočet s pripomienkou – doplniť program 6 – školstvo. Základná škola predložila len r. 2013
a tento 2015,2016,2017,2018 nie. Pani riaditeľka poslala údaje ale nie v tabuľkách a nie je
porozdeľované čo do čoho patrí.
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce : V akej čiastke sme doplácali na základnú školu?
Každý rok sa zasiela dohovacie konanie a vždy dostaneme financie. Bolo to okolo 20 tis.
a tento rok 55-57 tis. pýtame.
Ľubica O s t r o v s k á, účtovníčka: Koľko sme im poslali, toľko minuli.
Poslankyňa Ing. Iveta P e t r o v i č o v á: Neodporúča schváliť rozpočet, nech bude
provizórium, aby sa konečne už v škole urobil poriadok. Nevie čo je za čo, čo je za energie
a ďalšie položky. Aký je pracovný dopad, ak by bolo provizórium?
Ľubica O s t r o v s k á, účtovníčka: V provizóriu je iný postup. Navrhuje schváliť finančný
rozpočet obce bez školy. Náš schváliť a škole nechať to isté.
Poslanec Dušan S a p á č e k: Nie je problém sa zísť ešte do konca roka, aby sa rozpočet
schválil, aj keď to bude 31.12.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pán poslanec, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 91/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine po prerokovaní návrhu programového rozpočtu obce
Lubina pre rok 2016 a odporúčajúcich rozpočtov pre roky 2017,2018
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1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016
2. schvaľuje
finančný rozpočet obce na rok 2016 vrátane programov podprogramov v štruktúre
Bežné príjmy: 589.145 €
Bežné výdavky: 577.795 €
Kapitálové príjmy: 0 €
Kapitálové výdavky: 11.350 €
Finančné príjmové operácie:15.050 €
Finančné výdavkové operácie: 15.050 €
Príjmy celkom: 604.195 €
Výdavky celkom:
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu je 0.
3. berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2017 a 2018.
4. ukladá
Zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou.
Z: prednostka OcÚ
T: 11.12.2015
Hlasovanie:
Za: 2 ( Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková,)
Proti: 3 ( Ľubomír Jarábek, Ing. Iveta Petrovičová, Branislav Znachor)
Zdržal sa hlasovania: 2 (Danka Kollárová, Dušan Sapáček )
Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté.

K b o d u 5)
Návrh – Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce podľa §9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 Pozemok parc. reg. C-KN č. 9882/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71m2
(Žiadateľka: Anna Pelajová, Wien)
 Pozemok parc. reg. C-KN č. 9882/4 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere
37 m2 (Žiadateľ: Vladimír Zemanovič, Bratislava)
Dňa 19.11.2015 boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené zámery prevodu
uvedených nehnuteľností. Dňa 24.11.2015 boli zverejnené na web stránke obce a na úradnej
tabuli obce. Žiadosť bola riešená i na komisiách - Komisii pre finančnú a sociálnu oblasť, pre
obchod, služby a cestovný ruch, pre ochranu verejného poriadku a pre nakladanie
s majetkom obce a na Komisii pre výstavbu a územné plánovanie, odpadové hospodárstvo,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
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Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 91/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
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 71m2 v katastrálnom území obce 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 č. 237/2015 dňa 29.4.2015.
Pre Annu Pelaj, Justgasse 20/114/10, 1210 Wien za kúpnu cenu 5,-€/m2, t.j.
celkovú kúpnu cenu 355,- €
Dôvod prípadu hodný 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.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 91/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
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
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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 37m2 v katastrálnom území obce 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 č. 237/2015 dňa 29.4.2015.Pre Vladimíra
Zemanoviča, Exnárova 28, 821 03 Bratislava kúpnu cenu 5,-€/m2, t.j. celkovú
kúpnu cenu 185,- €.
Dôvod prípadu hodný 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 vyžitie pozemku.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 92/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 6)
Návrh –Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce –časť pozemku parc. reg.
E-KN č.11559/1vo výmere 100 m2 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
ako prípad hodný osobitného zreteľa (Žiadateľ: CNS Invest s. r . o., Bratislava)
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 19.11.2015 bol schválený zámer prenájmu časti
parcely pre CNS invest s. r. o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 7235004 za účelom
vybudovania telekomunikačného vysielača pre obec Lubina a priľahlé kopanice na dobu
neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy za nájomné 500,- €/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. Pri uzatvorení zmluvy je potrebné uviesť k akej budove vo
vlastníctve obce, prípadne verejnému priestranstvu sa bude viazať bezplatné poskytovanie
služby vysokorýchlostného pripojenia.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
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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.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:
 časť pozemku parcela reg. E-KN číslo 11559/1 – zastavané plochy a nádvoria
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,-€/rok. Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je,
že spoločnosť vybuduje pre obec elektrické prípojky na Veľkej Javorine
a poskytne bezplatne službu vysokorýchlostného internetu počas celej doby
trvania zmluvného vzťahu. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie časti
pozemku.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 93/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 7)
Návrh – Zámer zámeny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce oboznámil poslancov so zámenou pozemkov na
Oholíne, ktorá je potrebná k zjednoteniu pozemkov. Zámeny prerokovala Komisia pre
výstavbu a územné plánovanie, odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné
hospodárstvo a komisia pre finančnú a sociálnu oblasť, pre služby a cestovný ruch, pre
ochranu verejného poriadku a pre nakladanie s majetkom obce odporúčajú schváliť zámeny:
Ing. Dunajčík Martin – jedná sa o pozemky vo výmere 788 m2 za pozemok vo vlastníctve
obce vo výmere 781 m2. Obec uhradí poplatky súvisiace s návrhom na vklad.
Drgonec Ľuboš – jedná sa o pozemky o celkovej výmere 968 m2 za pozemok vo vlastníctve
obce vo výmere 926 m2.
Tak isto ako v predošlom prípade obec uhradí poplatky súvisiace s návrhom na vklad.
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Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 94/2015 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 zámer zámeny nehnuteľností v k.ú. obce Lubina a to:
pozemkov vo vlastníctve obce Lubina:
 Parcela reg. C-KN č. 949/76 – orná pôda vo výmere 406m2
 Parcela reg. C-KN č. 949/89 – orná pôda vo výmere 375m2
za
pozemky vo vlastníctve Ing. Martina Dunajčíka, Považská 1982/6, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, zapísané na LV č. 3678 a to:
 pozemky parc.reg.C-KN č. 949/68 – orná pôda vo výmere 132 m2

pozemky parc.reg.C-KN č.949/69 – orná pôda vo výmere 17 m2
 pozemky parc.reg.C-KN č.949/70 – orná pôda vo výmere 56m2

pozemky parc.reg.C-KN č.949/79 – orná pôda vo výmere 173 m2
 pozemky parc.reg.C-KN č.949/82 –orná pôda vo výmere 147 m2,
 pozemky parc.reg.C-KN č.949/83 –orná pôda vo výmere 69 m2
 pozemky parc.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.
Z.: prednostka OcÚ
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 94/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.
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Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 95/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
návrh na 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
podľa §9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer zámeny nehnuteľností v k.ú. obce Lubina a to:
pozemok vo vlastníctve obce Lubina:
 parcela reg. C-KN č. 949/93 – orná pôda vo výmere 926 m2
za
pozemky vo vlastníctve Ľuboša Drgonca, 916 12 Lubina 206 zapísané na LV č.
1511 a to:
 parcela reg. C-KN č. 949/73 – orná pôda vo výmere 193 m2
 parcela reg. C-KN č. 949/80 – orná pôda vo výmere 72 m2
 parcela reg. C-KN č. 949/86 – orná pôda vo výmere 236 m2
 parcela reg. C-KN č. 949/95 – orná pôda vo výmere 467 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.
Z.: prednostka OcÚ
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 95/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 8)
Návrh – Nakladanie s majetkovými právami obce v zmysle § 9 ods. 2 písm.e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí – výkon práva poľovníctva PZ Roh Lubina
Dňa 27.11.2015 bola obci Lubina doručená žiadosť PZ Roh Lubina ohľadne zmluvy o nájme
výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Lubina. Uvedená zmluva bola uzatvorená v r.
2005 na dobu 10 rokov /do 31.12.2015/. Celková výmera pozemku PZ je 1 845,74 ha. Obec
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Lubina je vlastníkom pozemkov o výmere 1 545 104m2. Obec bude žiadať od PZ verejný
prísľub, že bude bezodplatne zveľaďovať majetok obce aj zabezpečenie verejnoprospešných
aktivít vrátane pomoci pri podujatiach organizovaných obcou.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 96/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
nakladanie s majetkom obce Lubina podľa §9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. schvaľuje
nakladanie s majetkom obce Lubina podľa §9 ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí – postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo
vlastníctve obce Lubina v celkovej výmere 1 545 104m2 (špecifikácia pozemkov je
prílohou uznesenia) v uznanom poľovnom revíri Lubina podľa Rozhodnutia Lesného
úradu Trenčín č. LÚ 104/1996-39 zo dňa 25.3.1996, pre Poľovné združenie Roh Lubina na
obdobie 10 rokov t.j. od 1.1.2016 do 31.12.2025
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 96/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K bodu 9
Návrh – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lubina na roky 2016 –
2022–pracovná verzia
Mgr. Jana Potfajová informovala o spracovanom návrhu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Je už na 90 % hotový a sú v ňom zapracované i požiadavky
a pripomienky. Kompletný návrh bo zverejnený na web stránke k pripomienkovaniu i zaslaný
členom pracovných skupín. Ak by obec chcela predložiť žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z operačného programu, musí sa schváliť tento rok. My však žiadnu žiadosť
nedávame, tak nie je nutné teraz schvaľovať program.
Poslankyňa Ing. Iveta P e t r o v i č o v á: Pán Mgr. Nemček /manažér projektov KR – MAS,
spracovateľ PHSR obce Lubina / odporúča, aby sa program schválil tento rok.
Mgr. Jana P o t f a j o v á: Stačí schválenie v januári a potom sa môže v priebehu roka
pripomienkovať.
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Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: V januári budú výzvy na obnovy kultúrnych
domov, budov obecných úradov.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 97/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine po prerokovaní materiálu: návrh – program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Lubina na roky 2016-2022 – pracovná verzia
1. berie na vedomie
predložený návrh pracovnej verzie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lubina na roky 2016-2022
2. ukladá
predložiť návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lubina na roky
2016 - 2022 k schváleniu na zasadnutie obecného zastupiteľstva v januári 2016
Z: prednostka OcÚ
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 97/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 10)
Návrh VZN obce Lubina č. 4/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov
Všeobecne záväzné nariadenie sa predkladá na základe zákona č. 181/2015 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o volebnej kampani – podľa ktorých
obec vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestnenie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám
rovnosti kandidujúcich strán.
Ing. Simona Š t e p a n o v i c o v á, prednostka OcÚ: Návrh predmetného VZN sa týka volieb
do NR SR, ktoré sa uskutočnia 5.3.2016. Platnosť VZN končí 6.3.2015.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
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Uznesenie č. 98/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lubina č. 4/2015 o vymedzení na
umiestňovanie volebných plagátov
2. uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lubina č. 4/2015 o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 98/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 11)
Návrh VZN obce Lubina č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Novelou zákona o miestnych daniach vznikol nový poplatok za drobné stavebné odpady bez
obsahu škodlivín za poplatok v rozmedzí od 0,015 - 0,078€/kg odpadu. Obec je povinná
ustanoviť do VZN sadzbu poplatku za komunálne odpady: v eurách za 1 liter alebo 1 kilogram
a v eurách za osobu a kalendárny deň. Výpočet poplatku je uvedený v zákone a preto nie je
potrebné ho uvádzať vo VZN. Vznikne zmena v platení, pevný poplatok je za smetnú nádobu
a poplatok za vyvezený drobný stavebný odpad bude platený osobitne. Ostatné poplatky sa
nemenia.
Alena S r n á n k o v á, zamestnankyňa: Informovala o VZN. Návrh poplatku bol navrhnutý
najnižší, z dôvodu, aby občanov neodradila cena za uloženie odpadu a aby sa netvorili čierne
skládky. Komisia pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch a pre
ochranu verejného poriadku navrhuje výšku sadzby poplatku 0,05€/kg.
Ing. Beňatinský Martin, starosta obce: Doteraz občania mali možnosť voziť odpad do
zberového dvora – Stará Turá. 200kg na občana bolo zadarmo.
Predsedajúci: Ing. B e ň a t i n s k ý Martin
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 99/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
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návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lubina č. 5/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 5/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 99/2015 z 19.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 12
Návrh – Zmena rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č. 9/2015
Ostrovská Ľubica účtovníčka informovala o zmene rozpočtu. Zmena vyplynula z potreby
navýšenia jednotlivých položiek výdavkovej časti rozpočtu.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Uznesenie č. 100/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje zmenu rozpočtu obce Lubina vykonanú
rozpočtovým opatrením č. 9/2015 podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.,
povolené prekročenie a viazanie príjmov a ods. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov
nasledovne:
Príjmy:
program

funkčná
ekonomická slovné
klasifikácia klasifikácia označenie
111 003

suma
rozpočtovaných
príjmov
výnos dane 276 752
poukázanej
územnej
samospráve

spolu

suma
navýšených
výdavkov
1 800

1 800
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Výdavky:
program funkčná
ekonomická slovné
klasifikácia klasifikácia označenie
11.2.16. 01.1.1.

634.002

11.2.6.
11.2.13.
3.6.2.
10.2.1.

01.1.1.
01.1.1.
05.1.0.
06.2.0.

632 003
633 006
633 006
635 004

3.1.3.

08.4.0.

635 006

7.8.1.
7.1.4.
2.6.3.
9.3.1.
spolu

01.1.1.
08.2.0.
05.1.0.
06.1.1.

637 003
637 004
637 012
716

servis,údržba
opravy
poštovné
ost.materiál
odpadové koše
údržba
a
oprava
pr.stroj.
DS cintorínúdr.a opravy
Geosense
vývoz žum.KD
znešk.odpadu
projekty

suma
rozpočtovaných
výdavkov
4 600

suma
navýšených
výdavkov
800

3 000
3 500
1 100
205

300
1 000
200
200

1 500

1 200

1 200
0
10 500
1 440

750
150
2 500
500
7 600

Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 100/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 13)
Návrh – Plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na 1. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti prečítal starosta Ing. Martin B e ň a t i n s k ý.
1. Kontrola vybavovania žiadosti na výrub stromov v rokoch 2014 – 2015
2. Kontrola nájomných zmlúv uzatvorených na obecné pozemky a výber nájomného
v období 2014 – 2015
3. Kontrola výberu poplatku za vodu z obecného vodovodu v Lubine za rok 2015
4. Ďalšie kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva
Poslankyňa Ing. Iveta P e t r o v i č o v á: Kontrola v škole nie je v pláne?
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: Na zasadnutiach Komisie pre finančnú a sociálnu
oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch, pre ochranu verejného poriadku a pre nakladanie
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s majetkom obce sa budú musieť zúčastňovať i pani riaditeľka a účtovníčka. Budú sa
vykonávať pravidelné mesačné kontroly. Do 15.12. musí byť rozpočet schválený. Zajtra ráno
(piatok) hneď pôjde do školy, aby predložili podklady.
Poslanec Ľubomír J a r á b e k: V škole sa hĺbkový audit nerobí?
Ľubica O s t r o v s k á, účtovníčka: Škola sa konsoliduje s nami.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
Uznesenie č. 101/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na
I. polrok 2016
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 102/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 14)
Návrh – Zápis do kroniky obce Lubina za rok 2013
Ing. Viera T u č k o v á – kronikárka obce: Keďže zápis do kroniky za rok 2013 uložilo obecné
zastupiteľstvo prepracovať, dala zápis na kontrolu profesorke slovenčiny a chyby opravila
a doplnila zápis. Je to veľmi náročné písať dva roky dozadu.
Poslankyňa Mgr. Anna M a c h a j d í k o v á: Uznáva, že sa to robí veľmi ťažko, ak sa
nezúčastňovala na akciách tak o nich nemôže písať. Je to veľmi strohé.
Ing. Simona Š t e p a n o v i c o v á, prednostka OcÚ, prečítala pripomienky, ktoré boli
vznesené na zasadnutí Komisie pre rozvoj, kultúru, vzdelávanie, a šport /od pána Viliama
Harušťáka, predsedníčky komisie Mgr. Anny Machajdíkovej a rovnako predniesla svoje
pripomienky k návrhu zápisu. Najčastejšie bolo vytýkané: zlé dátumy, nesprávne uvedené, že
kultúrna inštitúcia na kopaniciach je Osvetový dom Dr. Milana Hodžu a Miestna ľudová
knižnica v Miškech Dedinke, nesprávne názvy akcií, absencia fotografií, slabá úroveň
štylistiky. Musí sa dbať na obsah zápisu.
Ing. Simona Š t e p a n o v i c o v á: V zápise absentuje zmienka o hlavnej kontrolórke obce
Lubina, ktorá nastúpila do funkcie 1.1.2013 (voľba HK sa uskutočnila 3.12.2012); ak formálne
vymenovávam zamestnancov, neuvádzam k nim prívlastky, a ani to, že sú samozrejmosťou;
nepravdivá informácia týkajúca sa prestavby bývalej budovy MŠ Hrnčiarové – Firma Brandal,
s. r. o., Trenčín nevyhrala konkurz – žiadny konkurz sa totiž nekonal. Prestavba sa začala
realizovať na úplne inom základe. Komisie zriadené pri OZ – sú len vymenované, ale chýba čo
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najdôležitejšie za daný rok prerokovali; opakované sa predstavovanie kronikárky v úvode –
nie je potrebné v každom zápise... Čo sa týka tvrdenia, že je ťažké robiť zápis spätne za roky,
v ktorých nefungovala ako kronikárka, vedela, za akých okolností bude zápisy spracovávať
a má ich predsa zaplatené. Okrem toho, odvolávať sa na to, že mi profesorka slovenčiny
opravuje zápis, by som sa neodvolávala, pretože kronikár by jednoznačne mal ovládať
slovenský jazyk a pravopis.
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: Už keď oslovil Ing. Tučkovú vedela, že to bude
ťažké. Ak sa opravia chyby, tak nie je žiaden problém s odsúhlasením zápisu.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
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.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 102/2015 z 19.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 15)
Návrh – Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2016
Návrh plánu zasadnutí vyplýva zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Obecné
zastupiteľstvo zasadá podľa potreby najmenej však 1x za 3 mesiace, zväčša posledný štvrtok
v mesiaci/nezasadá sa cez prázdniny a štátne sviatky/. Výnimkou sú mesiace:
október – obecné zastupiteľstvo nezasadá,
november – zasadnutie je navrhnuté na stredu 16.11.2016, nakoľko vo štvrtok 17.11.2016 je
štátny sviatok,
december – zasadnutie je navrhnuté druhý štvrtok v mesiaci 8.12. príp. 12.12.
Predsedajúci: Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina
Ak nemáte ďalšie otázky, dávam hlasovať, pani poslankyňa, predneste uznesenie.
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Uznesenie č. 103/2015 z 10.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
na kalendárny rok 2016 v znení podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ľubomír Jarábek, Danka Kollárová, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan
Sapáček, Branislav Znachor,)
Proti: --Zdržal sa hlasovania: --Neprítomní na hlasovaní: 1 (Pavol Čamek)

Konštatujem, že uznesenie č. 103/2015 z 10.12.2015 bolo jednohlasne prijaté.

K b o d u 16 )
Interpelácie
------

K b o d u 17)
Rôzne
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: Privítal pána Adriána Dingu, ktorý prišiel na
zasadnutie ohľadne uznesenia č. 90/2015 z 10.12.2015. Toto uznesenie už bolo schválené.
Mgr. Jana P o f t a j o v á: Ak by mali poslanci pripomienky k PHSR môžu ich poslať aj mailom
pánovi starostovi alebo pani prednostke.
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: Boli zlikvidované dve čierne skládky s nákladmi
72 000,-€ . Ak by niekto z vás zaregistroval, že vzniká niekde skládka, treba to hneď oznámiť
na obecný úrad.
Poslanec Branislav Z n a c h o r: Cesta na Záhradskú je už opravená. Aby sa znova nezničila,
bolo by dobré, keď by tadiaľ nechodili preťažené autá s drevom. Ak by sme im to zakázali,
potom sa môže stať, že štátne lesy budú predávať draho. Treba nájsť nejaké riešenie.
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: Každý podielnik urbáru má nárok na drevo so
zľavou.
Poslanec Dušan S a p á č e k: Aké urobíme opatrenia, aby sa cesta ďalej neničila?
Poslanec Branislav Z n a c h o r: My čo tam bývame, tak nám nerobí problém prejsť, najviac
sa sťažujú chalupári.
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: Sťažovali sa i ostatní obyvatelia. Je na nás, či
spoplatníme /autá nad 7 ton/, my sme správca cesty.
Poslanec Branislav Z n a c h o r: Dohodnúť sa so štátnymi lesmi, aby každý rok cestu opravili.
Poslanec Dušan S a p á č e k: Ak by bola dohoda, tak treba na papieri.
Ing. Simona Š t e p a n o v i c o v á prednostka OcÚ informovala poslancov o dodávateľoch
plynu a elektrickej energie na budúci rok. Obec uvedené komodity obstarávala cez
Elektronický kontraktačný systém s nasledovným výsledkom: Plyn – spoločnosť MET.
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Slovakia a. s. cena 5 446,- €/rok, Elektrická energia – spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. cena
19 749,- €.
Poslankyňa Ing. Iveta P e t r o v i č o v á: Treba niečo urobiť s označením cesty – odbočenie
do Lubine z Palčekového. Keď je tma nie je vidieť odbočku a je to veľmi nebezpečné. Tak isto
i z Nového Mesta nad Váhom.
Ing. Martin B e ň a t i n s k ý, starosta obce: Je požiadavka na TSK.

K b o d u 18)
Záver
Predsedajúci: Ing. Martin Beňatinský
starosta obce
Všetky body programu sme vyčerpali, ďakujem za účasť a končím dnešné zasadnutie
(ukončenie o 18,30 hod.)

...........................................
Ing. Simona Štepanovicová
prednostka OcÚ

............................................
Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

..........................................................................
Danka Kollárová
poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Lubine

...........................................................................
Branislav Znachor
poslanec Obecného zastupiteľstva v Lubine

Zapísala: Inge Rubaninská
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