STAROSTA OBCE LUBINA

P OZ VÁ N KA
V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lubine, ktoré sa uskutoční dňa

31.5.2018 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lubina
Program:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3) Návrh - zámena pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z. n. p.:
- novovytvorený pozemok - parcela reg. E-KN č. 5260/17 – orná pôda o výmere
126 m2 vo vlastníctve obce Lubina
za
- novovytvorený pozemok - parcelu reg. C-KN č. 5542/4 - záhrady o výmere
145 m2 vo vlastníctve Gabriely Gergelyovej, Štúrova 580/53, Stará Turá
4) Návrh – schválenie prenájmu časti pozemku (60 m2) par. č. C – KN 6631/1 pre
žiadateľku A. Pribišovú v lokalite Lubina – U Sušarských
5) Návrh – zámer prevodu pozemku odpredajom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.: novovytvorený pozemok - parcela reg. C-KN
č. 9882/6 – zastavaná plocha o výmere 126 m2 vo vlastníctve obce Lubina pre
žiadateľa V. Kollár a manželka D. Kollárová, Lubina miestna časť Hrnčiarové 780,
916 12 Lubina
6) Návrh - schválenie obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle
zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na predaj
nehnuteľností: pozemkov individuálnej bytovej výstavby
7) Návrh - Schválenie záverečného účtu obce Lubina za rok 2017
8) Návrh – zmena rozpočtu obce Lubina rozpočtovým opatrením č. 3/2018
9) Návrh – zriadenie vecného bremena pre žiadateľa Západoslovenská distribučná a.s.
10) Návrh – doplnenie člena rady školy pracujúcej pri ZŠ s MŠ S. Štúra za
zamestnávateľa
11) Návrh – schválenie cenových relácií prevádzky Motel Roh
12) Rôzne
13) Záver
V Lubine, dňa 24. mája 2018

Ing. Martin Beňatinský, v.r.
starosta obce

