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Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Lubeník, konaného dňa 18.1.2019 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubeník, 18.1.2019 
 
 
 



V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných noviel, 

starosta obce pán Milan Pavko  zvolal  mimoriadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie  zasadnutia 
 

Starosta obce pán Milan Pavko privítal  prítomných poslancov  a  pracovníču OcÚ.  

Konštatoval, že z voleného počtu 9 poslancov sú prítomní  7  poslanci.  Dve poslankyne Mgr. 

Danica Bergelová a Bc. Hilda Gyöngyösiová  sa ospravedlnili.  Obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.  

Zároveň predložil program rokovania dnešnej schôdze. 

 

PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 

                      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                      

                      3. Odsúhlasenie finančných prostriedkov na kúpu traktora    

                      4. Uznesenie 

                      5. Záver         

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľku starosta určil  Mgr. Ľubicu Kankuľovú.   

Overovatelia zápisnice: Marek Podobník, Martina SendrejGašperanová  

Hlasovanie: za: 7 / Bučiková, Furmanová, Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej 

Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

 

3. Odsúhlasenie finančných prostriedkov na kúpu traktora    

 
 Starosta zvolal mimoriadne zasadnutie obecného zastupitelstva z dôvodu naliehavosti 

kúpy traktora. Súčasný traktor v zimnom období na odpratávanie snehu nevyhovuje,  nakoľko 

je v zlom technickom stave. Je vyhliadnutých pár kusov k obstaraniu do sumy  17 500 €.   

Potrebujeme odsúhlasiť finančné prostriedky na kúpu. Skvalitníme tým údržbu, bude slúžiť 

v lete na terénne úpravy, kosenie, múčovanie aj ako nakladač. Môžme ho využiť aj v zbernom 

dvore.   

Poslanci sa vyjadrovali ku kúpe:   

pani SendrejGašperanová – bude to  slúžiť celej obci 

pán Laurinc- traktor už treba dávno, ale neboli naň prostriedky. V lete sa na ňom ťahá nádoba 

na polievanie kvetov a na starom ide len jedno koleso. Traktor sa veľa využíva nestojí v garáži.  

Ing. Majoroš – koľko stoja externí dodávatelia, ktorí nám odhŕňajú sneh a údržba? Pre mna nie 

je problém za to zahlasovť keď mám dostatok informácií  ako sú bežné ekonomické ukazovatele 

a či to má efekt. Chcem,  aby sa prostriedky využívali ekonomicky a za koľko rokov sa 

investícia vráti. Chcem,  aby sme sa rozhodovali na základe týchto vecí. Nemôžem zahlasovať 

keď nemám dostatok informácií.       

pán  Podobník – obnovíme tým aj vozový park. Komisia bola pozrieť viac traktorov. 

pani  Bučiková – stále sa ten starý traktor opravuje a to ho opravuje šofér traktora. 

pán starosta – traktor sa bude kupovať kúpno-predajnou zmluvou po obstaraní.    



4. Uznesenie 
                                                     
 

Uznesenie č. 8/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku  s ch v a ľ u j e  finančné prostriedky na kúpu  

traktora s čelným nakladačom v maximálnej výške 17 500 €. Poveruje starostu 

obstaraním traktora a čelného nakladača s príslušenstvom. 

 

Hlasovanie: za:   6 /Bučiková, Furmanová, Laurinc, Mesjar, Podobník, Sendrej 

Gašperanová/ 

proti:  1 /Ing. Majoroš/ 

zdržal sa: 0 

 

 
 

                                                                                               .................................................. 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ bolo prijaté. 

 

5. Záver 

 
Program jednania mimoriadneho  zasadania OZ bol vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

   

 

 

                             

                                                                                 Milan  P a v k o   

                                                                                    starosta obce 

 

 

 

           

 

Overovatelia: 

 

Marek Podobník                        ……………………………… 

 

Martina SendrejGašperanová    ……………………………… 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kankuľová 

 
 



 

 


