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Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Lubeník, konaného dňa 11.4.2019 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubeník, 11.4.2019 
 
 
 



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, riaditeľa základnej 

školy, pracovníčku OcÚ a občanov obce.  

Konštatoval, že z voleného počtu 9 poslancov sú prítomní  8  poslanci.  Jeden poslanec Ing. 

Majoroš sa ospravedlnil.  Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Zároveň predložil program rokovania dnešnej schôdze. 

 

PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 

                      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                      

                      3. Protipovodňové opatrenia pri základnej škole    

                      4. Rôzne 

                      5. Uznesenie 

                      6. Záver        

  

Hlasovanie za program: za: 7 / Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 1 /Laurinc/ 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľku starosta určil  Mgr. Ľubicu Kankuľovú.   

Overovatelia zápisnice: Bc. Hilda Gyöngyösiová, Martina SendrejGašperanová.  

Hlasovanie: za: 7 / Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Mesjar, 

Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 1 /Laurinc/ 

 

 

3. Protipovodňové opatrenia pri základnej škole  

 
 Starosta zvolal mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu výzvy na 

poskytnutie príspevku na protipovodňové opatrenia. Najväčší problém pri záplavách je na ulici 

pri základnej škole a v základnej škole. Informoval o stretnutí s vodohospodármi v Košiciach. 

Firma,  ktorá sa tým zaoberá navrhla riešenie a to vsakovaciu nádrž v školskej záhrade, ktorá 

by zviedla vodu z ulice a následné prekopanie na druhú stranu poľa smerom k Suchému potoku. 

Na zapojenie sa do výzvy obec potrebuje projektovú dokumentáciu, ktorá by stála 20 000 €. Je 

to oprávnený výdavok. Keď nebudeme úspešný, tak nám to nepreplatia. Je to určité riziko. 

Termín na podávanie žiadostí je do 31.7.2019. Obec môže  zobrať úver na prefinancovanie na 

preklenovacie obdobie.  Mali by sme rozhodnúť či sme ochotní do toho ísť. S projektantami 

vybrať najvhodnejšie riešenie na mieste.  Musí to byť v intraviláne, aby nám to preplatili. Mala 

by sa vytvoriť komisia, ktorá rozhodne či obec do toho pôjde, alebo nie. Celé protipovodňové 

opatrenie by stálo 500 000 až 600 000 €.  

Starosta otvoril diskusiu poslancov a obyvateľov k danej téme.  



p. Mesjar – ako by sa riešil odvod z nádrže? 

Bc. Gyöngyösiová  - sa informovala či je počet projektov limitovaný a či obec bude hradiť 

konzultáciu s projektantmi. Bola by som zato nech prídu projektanti nech nám o tom povedia 

klady aj zápory.  

p. Borošová – sú tam malé rúry bude potrebné rozkopať celú ulicu, vytápa nás kanalizácia 

nestíha 

p. Simanová – dávno bolo sľúbené, že sa bude robiť kanalizácia  

p. Siman – čistička je vo vlastníctve VVS ? Lebo tam vozia s cisternami  

starosta – k stavebnému povoleniu budú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a výberové 

konanie na firmu  

p. Bučiková – musíme odsúhlasiť či dáme na to prostriedky, treba zavolať projektantov a treba 

to riešiť promtne 

Mgr. Bergelová – ktoré miesta sú ešte v obci kritické? 

starosta – CBA a zdravotné stredisko je na to projekt na rigól, ale to nie je finančne náročné. 

Ďalšia možnosť je cez akčný plán získať prostriedky na projekt. Mal som stretnutie 

s prednostom Okresného úradu v Revúcej.   

riaditeľ ZŠ – projekt sa musí urobiť jednoznačne,  lebo škoda v škole pri povodni súhrnne vyjde 

viac ako 20 000 €.    

Starosta – navrhujem vytvorenie komisie, ktorá keď dá kladné stanovisko sa rozhodne či obec 

pôjde do toho.  

Návrh na zloženie komisie: PaedDr. Vladimír Gažúr, Daniel Siman, Ján Laurinc, Bc. Martin 

Nemoga, Ľubomír Kisel, Ľubomír Mesjar, Pavel Podhorský.   

  

          

4. Rôzne  

 
Informácia starostu o akcii „Spoločne za čistú Muránku“, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 

27.4.2019 ktorú organizuje ochrana prírody. Do akcie sa zapojí aj základná škola, ktorá bude 

čistiť potok od Chyžného pod Marvan.  

Odpredaj starého traktora na základe znaleckého posudku. 

Žiadosť riaditeľa základnej školy Sama Tomášika s materskou školou PaedDr. Vladimíra 

Gažúra o preklasifikovanie bežných daňových príjmov, ktoré boli určené na zabezpečenie 

prevádzky školských zariadení, na kapitálové výdavky vo výške 5 880,00€, ktoré budú 

použité na úhradu faktúry za projektovú dokumentáciu.  

      

5. Uznesenie 
                                                     
 

Uznesenie č. 24/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   p o v e r u j e   komisiu Stavebnú a 

životného prostredia, riaditeľa ZŠ a občanov obce k stretnutiu s odborníkmi na 

protipovodňové opatrenia pri základnej škole.   

 

Hlasovanie: za: 8 / Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 



 

Uznesenie č. 25/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   s ch v a ľ u j e  preklasifikovanie bežných 

daňových príjmov, ktoré boli určené na zabezpečenie prevádzky školských 

zariadení, na kapitálové výdavky vo výške 5 880,00 €.  

 

Hlasovanie: za: 8 / Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 
 

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

 

Uznesenia 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: 

 

Bc. Hilda Gyöngyösiová           ……………………………… 

 

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

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kankuľová 

 
 

 

 


