U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 36/2016 z 28.4.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lubine súhlasí s určením poslancov: Dušan Sapáček a Danka
Kollárová za overovateľov zápisnice.

______________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 37/2016 z 28.4.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 38/2016 z 28.4.2016

Obecné zastupiteľstvo v Lubine volí návrhovú komisiu v zložení poslanci: Ivan Krúpa a Pavol
Čamek.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce

V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 39/2016 z 28.4.2016

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

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce

V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 40/2016 z 28.4.2016
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 podielov na nehnuteľnostiach a to:
 podiel obce Lubina na nehnuteľnosti – pozemok parc. reg. C-KN č. 949/40 –
orná pôda o výmere 1000 m2 , v k. ú. Lubina, obec Lubina, na LV č. 1 vo
výške 1/1
za
 spoluvlastnícke podiely Kosik Thomas Andrew, 416 N. Lincoln St., Arlington,
VA 22201, USA na nehnuteľnostiach – pozemkoch v k. ú. Lubina, obec
Lubina, na LV č. 1900:
 parc. reg. C-KN č. 8612/4 – ostatné plochy vo výmere 44 m2 vo výške 1/3
 parcela reg. E-KN č. 8612 – orná pôda vo výmere 3121 m2 vo výške 1/3
 parcela reg. E-KN č. 8614/2 – orná pôda vo výmere 10746 m2 vo výške 1/3
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že zámenou podielov na
predmetných pozemkoch sa obec Lubina stane výlučným vlastníkom pozemkov pod
stavbou amfiteátra na vrchu Roh Lubina.
3. ukladá
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Z: prednostka OcÚ

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 41/2016 z 28.4.2016
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 prevodu pozemku z vlastníctva obce Lubina, a to:
- novovytvorená parcela reg. C – KN číslo 10986/5 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 87 m2 v katastrálnom území Lubina, ktorá bola oddelená geometrickým
plánom č. 4/2015 vyhotoveným dňa 28.1.2015 vyhotoviteľom SK GEODETI, s. r. o.,
Mickieviczova 2, Bratislava, úradne overeným Okresným úradom Nové Mesto nad
Váhom, katastrálny odbor pod číslom 530/2015 dňa 28.8.2015
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Ďurindu, PhD. a Ing. Márie
Ďurindovej, Švabinského 20, 851 01 Bratislava za kúpnu cenu 7 Eur/m2, t. j.
celkovú kúpnu cenu 609 Eur.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že na pozemku- novovytvorenej parc.
reg. C-KN č. 10986/5 sa nachádza predzáhradka, ktorú žiadatelia dlhodobo užívajú
a obhospodarujú a ktorá bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve.
Obec nemá záujem o iné využitie pozemku.
3. ukladá
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Z: prednostka OcÚ

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce
V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 42/2016 z 28.4.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lubine po prerokovaní materiálu - Návrh – Predloženie Žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku cez Operačný program Kvalita životného
prostredia pre projekt: „Zberný dvor v Obci Lubina“
schvaľuje
A. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Riadiaci
orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre Operačný
program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10,
pre projekt: „Zberný dvor v Obci Lubina“.
B. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov
z vlastných zdrojov vo výške 26.000 EUR.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce

V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 43/2016 z 28.4.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lubina č. 2/2016, ktorým sa mení VZN
obce Lubina č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina
a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce v znení VZN obce Lubina č. 1/2016.
2. uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lubina č. 2/2016, ktorým sa mení VZN obce
Lubina č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina a o určení
dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách
voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného
času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v znení
VZN obce Lubina č. 1/2016.

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce

V Lubine, dňa 02.05.2016

U ZN E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia
dňa 28.4.2016

Uznesenie č. 44/2016 z 28.4.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje zmenu rozpočtu obce Lubina vykonanú
rozpočtovým opatrením č. 6/2016 podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.,
konkrétne presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Program

Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Slovné označenie

1.5.4

01.1.1.

637 004

rozvoj obcí

6.1.

08.4.0

635 006

10.2.2

06.2.0

714 002

3.3.5

05.1.0

637 005

DS, cintorín
údržba a opravy
(presun do KV)
nákup
motorového
vozidla (KV)
projekt za účelom
získania NFP
(zberný dvor)

7.5.4

08.4.0

717 003

11.2.39

01.1.1

636 002

11.2.21

01.1.1

637 004

DS, cintorín
(KV)
Prenájom
multifunkčného
zariadenia
Opravy a údržba
budov

Suma
rozpočtovaných
príjmov/výdavkov
5.147

Suma
navýšených
výdavkov
-2 000
-1 200
-1 300

5.000

-4 500

8.000

-2 300

0

+2 000

0

+6 800

0

+1 200

0

+1 300

_____________________________________
Ing. Martin Beňatinský, starosta obce

V Lubine, dňa 02.05.2016

