U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 104/2014 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje program svojho rokovania v znení predloženého
návrhu bez pripomienok.

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 105/2014 z 11.12.2014

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.

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 106/2014 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. volí
mandátovú komisiu v zložení: poslankyňa Ing. Iveta Petrovičová a poslanec Branislav
Znachor.
2. ukladá
mandátovej komisii
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených
poslancov,
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca
a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 107/2014 z 11.12.2014
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
Pavol Čamek
Ľubomír Jarábek
Danka Kollárová
Ivan Krúpa
Anna Machajdíková, Mgr.
Iveta Petrovičová, Ing.
Dušan Sapáček
Branislav Znachor
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 108/2014 z 11.12.2014
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.

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 109/2014 z 11.12.2014
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: Pavol Čamek, Branislav Znachor

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014
Uznesenie č. 110/2014 z 11.12.2014
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,
 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.
3. volí
A. predsedu komisie: poslankyňa Ing. Iveta Petrovičová
B. členov komisie:
a) poslancov: Dušan Sapáček, Ivan Krúpa
b) odborníkov z radov obyvateľov a iných osôb: Bc. Lucia Černáková, Lenka
Vojteková

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 111/2014 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. zriaďuje
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
2. určuje
 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.
3. volí
A. predsedu komisie: poslanec Ľubomír Jarábek
B. členov komisie:
a) poslancov: Branislav Znachor
b) odborníkov z radov obyvateľov a iných osôb: Ing. Igor Ištok, Ing. Jana
Mináriková
V Lubine, dňa 16.12.2014
_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 112/2014 z 11.12.2014
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.
3. volí
A. predsedu komisie: poslankyňa Mgr. Anna Machajdíková
B. členov komisie:
a) poslancov: Danka Kollárová, Pavol Čamek
b) odborníkov z radov obyvateľov a iných osôb: Viliam Harušťák, Anna
Martáková, Jana Ostrovská, Ľubomír Dunajčík

V Lubine, dňa 16.12.2014
_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce, v. r.

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 113/2014 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Lubine berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení
poslanca Ivana Krúpu za zástupcu starostu obce.

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine z ustanovujúceho zasadnutia
dňa 11.12.2014

Uznesenie č. 114/2014 z 11.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
na kalendárny rok 2015 v znení podľa predloženého návrhu.

V Lubine, dňa 16.12.2014

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

