Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lubina
konaného dňa 21.11.2013 o 17,00 h v zasadacej miestnosti
Obecného úradu v Lubine
Prítomní:
Ing. Martin Beňatinský – starosta obce
Poslanci OZ:
p. Pavol Čamek
p. Ing. Igor Ištok
p. Ľubomír Jarábek
p. Ivan Krúpa
Mgr. Anna Machajdíková
p. Viliam Petrovič
p. Branislav Znachor

Ostatní prítomní:
Ing. Simona Štepanovicová - prednostka
OcÚ
Ing. Jarmila Podolanová - hlavná
kontrolórka obce
p. Alena Srnánková
p. Vladimír Drgonec
p. Slavomíra Majtásová
p. Miroslav Martinček

Neprítomní poslanci:
p. Danka Kollárová
Program:
1) Otvorenie
voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2) Kontrola plnenia uznesení
3) Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov – IBV Oholín
4) Návrh – Schválenie prenájmu nehnuteľnosti – časť pozemku parcela reg. C – KN
č. 11562/2 – trvalé trávne porasty o výmere 16 m2, v k. ú. Lubina, pre CNS s. r. o., Ivánska
cesta 23, 821 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
5) Návrh – Zámer prenájmu nehnuteľností – nebytové priestory vo výmere podlahovej plochy
78,20 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Kultúrneho domu Gustáva Zocha s. č. 259 pre AK
DENT, s. r. o., Lipová 1000/22 , Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa
6) Zmena rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č. 11/2013
7) Zmena rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č. 12/2013
8) Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na obdobie rokov 2014 - 2017
9) Správa HK obce Lubina o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2013
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver
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1. Otvorenie
Privítaním prítomných otvoril /17,05hod./ a zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol pán
starosta Ing. Martin Beňatinský. Prítomných bolo 6 poslancov.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský prečítal program rokovania, neboli prednesené žiadne
pozmeňovacie návrhy a doplnenia.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia
č. 101/2013 z 21.11.2013 /návrhová komisia v zložení p. Mgr. Anna Machajdíková, p. Ing.
Igor Ištok/.
(Za: 6 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 101/2013 z 21.11.2013 je
schválené.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
102/2013 z 21.11.2013 /overovatelia zápisnice p. Pavol Čamek, p. Branislav Znachor,
zapisovateľka Alena Srnánková/.
(Za: 6 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 102/2013 z 21.11.2013 je
schválené.
Po prejednaní bodu č. 1 prišiel na zasadnutie pán poslanec Viliam Petrovič, od 17.15 hod.
bolo prítomných 7 poslancov.
2. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Jarmila Podolanová – hlavný kontrolór obce.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyplýva hlavnému kontrolórovi
zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde v § 18 d, nazvanom „ Rozsah kontrolnej
činnosti“ v bode 1/ je okrem iných kontrolných činností uvedená aj povinnosť kontroly
plnenia uznesení. Zaradenie tohto bodu pod číslom 2 do programu rokovania OZ vyplýva z §
5, ods. 1/ a §7, ods. 6/ platného rokovacieho poriadku obce Lubina.
Na poslednom zasadnutí OZ dňa 26.9.2013 boli prijaté tieto uznesenia:
1. Uznesenia vyplývajúce z rokovacieho poriadku – č. 84/2013, 85/2013, 86/2013,
87/2013 – uznesenia boli splnené
2. Ostatné uznesenia –
Č. 88/2013 – OZ neschválilo prevod vlastníctva obce Lubina – stavba rodinný dom
súpis. Č. 204 a pozemok- zastavané plochy a nádvoria parcela reg. C-KN č. 687 vo
výmere 216 m2 na základe verejnej obchodnej súťaže
Č. 89/2013 – OZ schválilo zámer zámeny nehnuteľnosti a to pozemkov vo vlastníctve
obce za pozemok vo vlastníctve Ľubomíra Solovica a Milady Solovicovej a uložilo
zverejniť zámer po dobu min.15 dní pred schvaľovaním zámeny na úradnej tabuli
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a internet. stránke obce - zámer bol zverejnený
Č. 90/2013 – OZ schválilo zámer zámeny nehnuteľnosti a to pozemkov vo vlastníctve
obce za pozemok vo vlastníctve Jána Sapáčka a uložilo zverejniť zámer po dobu min.
15 dní pred schvaľovaním zámeny na úradnej tabuli a internet. stránke obce - zámer
bol zverejnený
Č. 91/2013 – OZ schválilo zámer zámeny nehnuteľnosti a to pozemkov vo vlastníctve
obce za pozemok vo vlastníctve Petra Filu a uložilo zverejniť zámer po dobu min.
15dní pred schvaľovaním zámeny na úradnej tabuli a internet. stránke obce - zámer
bol zverejnený
Č. 92/2013 – OZ schválilo zámer zámeny nehnuteľnosti a to pozemkov vo vlastníctve
obce za pozemky vo vlastníctve Ľudmily Macúchovej rod. Trúsikovej a uložilo
zverejniť zámer po dobu min. 15 dní pred schvaľovaním zámeny na úradnej tabuli
a internet. stránke obce - zámer bol zverejnený
Č. 93/2013 – OZ schválilo prevod vlastníctva nehnuteľnosti, pozemok parcela reg. CKN č.5647/7 orná pôda vo výmere 35 m2 z vlastníctva Mgr. Kataríny Malinkovej do
vlastníctva obce Lubina za 700 euro – kúpno predajná zmluva bola podpísaná
Č. 94/2013 – OZ schválilo zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lubina
časť pozemku parcela reg. C-KN č. 11562/2 trvalé trávne porasty vo výmere 16 m2
subjektu CNS s. r. o. Bratislava za účelom výstavby telekomunikačného vysielača za
nájomné vo výške 500 eur a ukladá zabezpečiť zverejnenie zámeru na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce po dobu min. 15 dní pred samotným schválením prenájmu
majetku OZ - zámer bol zverejnený
Č. 95/2013 – OZ neschválilo zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, časť
pozemku parcela reg. C-KN č. 4837/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150
m2 pre Ing. Petra Kurica za účelom udržania okrasnej predzáhradky
Č. 96/2013 – OZ schválilo zmenu uznesenia č.76/2013 z 26.9.2013 text: č. 1/2013
nahrádza textom č. 2/2013 - uznesenie bolo splnené
Č. 97/2013 – OZ schválilo zmenu rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č.
9/2013-zníženie bežných výdavkov v programe 7, podprogram 7.7, kultúrne projekty
vo výške 650 euro a zvýšenie bežných výdavkov v programe 7, podprogram 7.3,
prvok 7.3.3 údržba a opravy vo výške 300 euro a v programe 7, podprogram 7.11,
prvok 7.11.1 odmeny za účinkovanie na podujatiach vo výške 350 euro – zmena bola
zapracovaná do rozpočtu
Č. 98/2013 – OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Lubina rozpočtovým
opatrením č. 10/2013, zníženie kapitálovej dotácie z Ekofondu vo výške 10.676 euro,
program 400.1 - zmena bola zapracovaná do rozpočtu
Č. 99/2013 – OZ vzalo na vedomie správu HK obce Lubina o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 4/2013 a záznam o kontrole č. 1
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
103/2013 z 21.112013 /kontrola plnenia uznesení/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 103/2013 z 21.112013 je
schválené.
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3. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov – IBV Oholín
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský informoval, že vysporiadanie sa týka zámeny pozemkov
obce s občanmi, ktorí na Oholíne vlastnia pozemky. Materiál bol prerokovaný na komisiách,
poslanci ho vopred obdržali na preštudovanie, pripomienky neboli.

Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
104/2013 z 21.112013 /vysporiadanie pozemkov/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 104/2013 z 21.112013 je
schválené.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
105/2013 z 21.112013 /vysporiadanie pozemkov/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 105/2013 z 21.112013 je
schválené.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
106/2013 z 21.112013 vysporiadanie pozemkov/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 106/2013 z 21.112013 je
schválené.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
107/2013 z 21.112013 /vysporiadanie pozemkov/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 107/2013 z 21.112013 je
schválené.
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4) Návrh – Schválenie prenájmu nehnuteľnosti – časť pozemku parcela reg. C – KN
č. 11562/2 – trvalé trávne porasty o výmere 16 m2, v k. ú. Lubina, pre CNS s. r. o.,
Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predmetný návrh sa týka prenájmu pozemku za účelom výstavby telekomunikačného
vysielača, s materiálom boli oboznámení poslanci vopred, prerokovávali ho i jednotlivé
komisie.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
108/2013 z 21.112013 /prenájom pozemku/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 108/2013 z 21.112013 je
schválené.
5) Návrh – Zámer prenájmu nehnuteľností – nebytové priestory vo výmere podlahovej
plochy 78,20 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Kultúrneho domu Gustáva
Zocha s. č. 259 pre AK DENT, s. r. o., Lipová 1000/22 , Nové Mesto nad Váhom, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Informáciu podala prítomným poslancom pani prednostka Ing. Simona Štepanovicová.
MUDr. Adamková podala žiadosť o prenájom ďalšej miestnosti, v prípade schválenia zámeru
by celá prenajatá plocha predstavovala výmeru 78,2 m2, od 1.1.2014 by bola uzatvorená s AK
DENT s.r.o. nová nájomná zmluva buď na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú s výškou
nájmu 649,89 € ročne.
Pán poslanec Ivan Krúpa: nájom bude fixný, alebo sa bude zvyšovať o mieru inflácie?
Pani prednostka Ing. Simona Štepanovicová: výška nájmu bude každoročne upravená o mieru
inflácie.
Pán poslanec Pavol Čamek: v nájomnej zmluve by mohla byť doba neurčitá.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia
č. 109/2013 z 21.112013 /prenájom priestorov v KD/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 109/2013 z 21.112013 je
schválené.
6) Zmena rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č. 11/2013
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vysvetlil, že zmena rozpočtu sa týka nákupu radlice na
odhŕňanie snehu za nový traktor, ďalej projektu na spevnenie mosta na ceste na Oholín k vôli
domovej výstavbe. Jednalo by sa o presun finančných prostriedkov z jednej rozpočtovej
skupiny do inej.
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Potreba rozpočtového opatrenia vyplynula zo zvýšenia príjmovej časti rozpočtu v dôsledku
ukončenia rokovania s rodinou Klimovou a vypracovaným zmluvy o odpredaji rodinného
domu . Vo výdavkovej časti rozpočtu je zvýšenie z dôvodu nákupu snehovej radlice ako
príslušenstvo traktora, ktorý bol zakúpený z prostriedkov Enviromentálneho fondu
a navýšenie výdavkov pri vypracovaní projekčných prác na výstavbe Oholín.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
110/2013 z 21.112013 /rozpočtové opatrenie č. 11/2013/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 110/2013 z 21.112013 je
schválené.
7) Zmena rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č. 12/2013

Zmena rozpočtu sa týka servisu opravy, údržby, poistenia vozidiel, opravy verejného
osvetlenia, opravy ríny na KD G. Zocha Lubina, opravy na cintoríne, opravy rozhlasu na
Hrnčiarovom, školení bezpečnosti práce.
Potreba rozpočtového opatrenia vyplynula zo zvýšenia bežných príjmov (príjmy boli zahrnuté
do rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2013 z 26.9.2013) a následne zvýšenia bežných
výdavkov

Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia
č. 111/2013 z 21.112013 /rozpočtové opatrenie č. 12/2013/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 111/2013
z 21.112013 je schválené.

8) Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na obdobie rokov
2014 - 2017
Informáciu podal pán starosta Ing. Martin Beňatinský: predsedníčka súdu v Novom
Meste nad Váhom poslala žiadosť o stanovenie dvoch prísediacich na súde pre budúce
4-ročné obdobie. Doteraz nimi boli pán Branislav Znachor a pán Milan Kopec.
Nakoľko pán Kopec nechce ďalej vykonávať túto funkciu, miesto neho je navrhnutý
pán Ivan Krúpa. Prísediacich musí zvoliť obecné zastupiteľstvo.
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Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia
č. 112/2013 z 21.112013 /voľba prísediacich na súde/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 112/2013
z 21.112013 je schválené.
9) Správa HK obce Lubina o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2013
Správu predniesla hlavná kontrolórka p. Ing. Jarmila Podolanová.
Kontrolou bolo zistené:
Obecný športový klub Lubina je neziskovou organizáciou, ktorá sa venuje športovej
činnosti v obci. Svoje aktivity financuje s príspevku od obce a z iných zdrojov – 2%
dane z príjmu.
Organizácia nebola založená v súlade s § 21 ods. 2, 5 písm. b, 8 a 9 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, to znamená že nie je príspevkovou organizáciou obce a nie je
napojená na rozpočet obce. Príspevok od obce je teda v skutočnosti dotáciou, ktorej
poskytovanie by sa malo riadiť zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a VZN obce Lubina č. 33/2010.
Obec poskytla Obecnému športovému klubu Lubina v roku 2012 2.700 eur. Tieto
finančné prostriedky boli schválené v rozpočte obce na rok 2012 a použité na
verejnoprospešné účely tak ako to ukladá zákon č. 583/2004 Z. z. a VZN č. 33/2010.
Pri kontrole použitia finančných prostriedkov neboli zistené nedostatky.
Záver:
Nakoľko Obecný športový klub Lubina nebol zriadený obcou Lubina a nejedná sa
o obecnú organizáciu, /rozpočtovú, príspevkovú/, nemá nárok na finančný príspevok od
obce priamo, ale musí si podať žiadosť o dotáciu a riadiť sa pravidlami uvedenými vo
VZN obce Lubina č. 33/2010. – / podanie žiadosti, schválenie žiadosti, vyhotovenie
zmluvy a po poskytnutí dotácie vyúčtovanie do konca roka./
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia
č. 113/2013 z 21.112013 /správa HK/.
(Za: 7 / Pavol Čamek, Ing. Igor Ištok, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna
Machajdíková, Viliam Petrovič, Branislav Znachor
Proti: /
Zdržal sa: / )
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský skonštatoval, že uznesenie č. 113/2013
z 21.112013 je schválené.
10) Rôzne
Pán starosta Ing. Martin
informácie:


Beňatinský

podal prítomným poslancom nasledovné

Zvážiť nákup rozmetadla za traktor na posýpanie ciest v cene 2.250,-€, nakoľko
zimná údržba stojí obec každoročne nemalú čiastku. Použili by sa finančné
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prostriedky z budúcoročného rozpočtu na zimnú údržbu.
Pán poslanec Igor Ištok: od koho by sme dodávali posypový materiál?
Pán poslanec Viliam Petrovič: už sú u mňa dovezené 2 fúry.
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský: budeme do posypu pridávať aj soľ, kúpili sme za
cenu 70,00 €/1 tona, už je dodávka na ceste.
Pán poslanec Branislav Znachor: máme už dohodnutých ľudí na prehŕňanie horných
kopaníc?
Pán starosta Ing. Martin Beňatinský: áno, pán Kveto Kučera a pán Gašparík.






Prebieha územné konanie inžinierských sietí na IBV Oholín.
Spracovávam žiadosť na Ministerstvo kultúry o finančný príspevok na opravu
mohyly na Rohu, bolo by ju treba opraviť.
Obec nechala vypracovať cenovú ponuku na elektronický zabezpečovací
systém do požiarnej zbrojnice, nakoľko je tam umiestnená nová technika.
V ZŠ dostávajú deti desiatu po 30 centov, pripravuje ju školská jedáleň.
Pribúdajú ľudia na rozvoz obedov zo ŠJ, teraz sa tam varí 108 obedov.

Po vyčerpaní bodu „rôzne“ sa pán starosta Ing. Martin Beňatinský ospravedlnil
z účasti na zvyšnej časti zasadnutia, nakoľko musel neodkladne odísť. Vedením
zastupiteľstva poveril zástupkyňu starostu Mgr. Annu Machajdíkovú.
Pani Mgr. Anna Machajdíková odmietla viesť zasadnutie, poslanci poverili vedením
obecného zastupiteľstva poslanca Pavla Čameka.
11) Diskusia
Vystúpil pán Vladimír Drgonec so žiadosťou o zavedenie verejného osvetlenia na
Hrnčiarovom popri obecnej ceste k jeho firme /bývalé poľnohospodárske družstvo/,
kde sa nachádzajú aj ďalšie dve firmy zamestnávajúce občanov Lubine. Jednalo by sa
asi o 200-300 metrov s tromi stĺpmi, pričom lampy by zakúpili na vlastné náklady.
Ďalej vystúpil pán Miroslav Martinček - prevádzkovateľ Holubyho chaty na Javorine,
ktorý poveril pani Slavomíru Majtásovú, aby hovorila v jeho mene.
Pani Slavomíra Majtásová predniesla požiadavku pána Martinčeka odkúpiť alebo vziať
do dlhodobého prenájmu pozemok (resp. pozemky) obce Lubina nachádzajúce sa na
Javorine. Uvedená požiadavka bola už údajne pánom Martinčekom prednesená, ale
o jej prerokovaní nedostal žiadne vyjadrenie.
Pán poslanec Pavol Čamek: pán starosta v minulosti povedal, že kým nebude mať pán
Martinček povolenia k postaveným stavbám a vykonaným zásahom na Javorine,
nebude možné, aby obecné zastupiteľstvo prerokovávalo jeho žiadosti.
Pani Slavomíra Majtásová: u pána Martinčeka bol nedávno vykonaný stavebný
dohľad, stavebný úrad nemal k ničomu pripomienky.
V tejto časti rokovania sa pán poslanec Ing. Igor Ištok ospravedlnil a odišiel. Od 19.00
hod. bolo prítomných 6 poslancov.
Pán poslanec Pavol Čamek: majiteľom chaty je pán Lahoda, prečo nejedná s obcou on,
ale pán Martinček a to bez písomného poverenia? V akom stave sú teraz lyžiarske
vleky? Nie je možné poskytnúť obci určité benefity na lyžovanie, ako bolo v minulosti?
Pán Miroslav Martinček: vleky patria od roku 2009 mne, všetky pozemky má v nájme
spoločnosť MBL, ktorá mi nemôže žiaden pozemok ďalej prenajať na stavebnú
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činnosť, lebo by nedostali dotáciu. Ako sa dá tento právny stav usporiadať?
Pani Slavomíra Majtásová: k stavbe vleku existuje platné stavebné povolenie z roku
1980, na odkúpenie vlekov má pán Martinček riadnu kúpnu zmluvu. Pán Martinček
žiada obecné zastupiteľstvo, aby prerokovalo jeho požiadavku o odkúpenie prípadne
prenájom pozemku.
Pán poslanec Pavol Čamek: je nutné, aby pán Miroslav Martinček doručil svoju
žiadosť na Obecný úrad Lubina písomnou formou.
Pán poslanec Pavol Čamek vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia č.
114/2013 z 21.112013 /návrhy p. Martinčeka/.
(Za: 5 / Pavol Čamek, Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Viliam Petrovič, Branislav
Znachor
Proti: /
Zdržal sa:1 /Mgr. Anna Machajdíková )
Pán poslanec Pavol Čamek skonštatoval, že uznesenie č. 114/2013 z 21.112013 je
schválené.
12) Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, pán poslanec
Pavol Čamek ukončil rokovanie o 19.30 hod.

Ing. Simona Štepanovicová
prednostka OcÚ

Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

Overovatelia

...............................................
Pavol Čamek

...............................................
Branislav Znachor

Zapísala: Alena Srnánková
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