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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Lubeník, konaného dňa 25.3.2019 o 13.00 hod. 
v zasadačke obecného úradu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubeník, 25.3.2019 
 
 
 



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

starosta obce pán Milan Pavko zvolal  zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia   
 

Starosta obce pán Milan Pavko privítal hlavnú kontrolórku obce, riaditeľa základnej 

školy, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníčky  OcÚ, zástupcu Stredoslovenskej 

energetiky a  občana obce. 

Starosta konštatoval, že z voleného počtu 9 poslancov je  prítomných 8. Jedna 

poslankyňa Bc. Hilda Gyöngyösiová sa ospravedlnila.  Obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

 

2.  Schválenie programu 

 
Starosta predložil program rokovania OZ. Navrhol výmenu bodu č.6 a č.7 

v pôvodnom programe.   

 

PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 

                      2. Schválenie programu  

                      3. Kontrola uznesení  

                      4. Určenie zapisovateľa 

                      5. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice   

                      6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

                      7. Žiadosť MUDr. Badínovej o úpravu nájomnej zmluvy  

                      8. Schválenie POH obce Lubeník na roky 2016-2020 

                      9. Vybudovanie prístupovej cesty ku garážam 

                    10. Schválenie smernice na verejné obstarávanie 

                    11. Žiadosť o sponzorský dar Nemocnice s poliklinikou n.o. Revúca           

                    12. Vymenovanie strojníka DHZ 

                    13. Rôzne 

                    14. Diskusia 

                    15. Uznesenie  

                    16. Záver    

 

Starosta dal hlasovať za  program jednania. 

Hlasovanie: za: 7 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Mesjar, Podobník, 

Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 1 /Ing. Majoroš/ 

Program jednania  OZ bol schválený. 

 

 

3.  Kontrola uznesení 

 
 Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ previedla zapisovateľka 

Mgr. Kankuľová. Všetky uznesenia boli splnené. Starosta informoval poslancov o jednaní 

s firmou Brantner Gemer.  



 

 

4.  Určenie zapisovateľa  

 
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Kankuľovú. 

    

 

5. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
 

Návrhová komisia: Mgr. Danica Bergelová, Martina Sendrej Gašperanová.    

Overovatelia zápisnice: Marek Podobník, Oxana Bučiková 

 

Hlasovanie: za: 7 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Mesjar, Podobník, 

Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0  

                    zdržal sa: 1 /Ing. Majoroš/ 

 

  

6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

 
 Starosta privítal zástupcu Stredoslovenskej energetiky pána Radovana Ziga, ktorý 

predstavil poslancom ponuku verejného osvetlenia v obci. Ponuka bola poslancom zaslaná na 

oboznámenie sa aj mailom pred zasadnutím OZ. Pán Zigo porovnal súčasný a nový stav VO. 

Úspora za jeden rok by bola vo výške 4300 €. Zahŕňalo by to dodávku elektrickej energie, 

servis do 48 hodín, revízie každé 3 roky, 125 svietidiel. Firma má skúsenosti aj s inými 

obcami. Starosta a poslanci sa informovali ohľadom svietidiel, úspory a údržby. Poslanci sa 

dohodli, že sa pôjdu pozrieť do najbližších obcí v ktorých už s tým majú skúsenosti.     

 

7. Žiadosť MUDr. Badínovej o úpravu nájomnej zmluvy  

 
 Žiadosť MUDr. Badínovej nebola na predchádzajúcom zasadnutí vyriešená tak sa 

rokovanie odložilo na toto zasadnutie. Starosta informoval, že MUDr. Badínová sa za ním 

zastavila na úrade a na zasadnutie sa nedostaví. S nájmom je spokojná, len energie sú podľa 

nej vysoké. Nežiada nič od obce len merače na teplo a vodu.  

starosta – chcem aby tu bol lekár, ale považujem to za dôležité, aby všetci mali rovnaké 

podmienky. Navrhujem zakúpenie prístroja alebo zariadenia na zlepšenie zdravotnej 

starostlivosti pacientov.  

Ing. Majoroš .- MUDr. Badínová  to žiadala preto, že je začínajúca lekárka a ona prístroj 

nežiada ani ho nezoberie chce pomôcť len na určité obdobie.      

p. Bučiková – prečo to pani doktorka neriešila ešte z predchádzajúcim starostom a starým 

zastupiteľstvom, ale čakala 4 mesiace 

p. Podobník – pred časom sme riešili problém so sadzbou dane, že má byť rovnaká pre 

všetkých občanov napadol to vtedy aj prokurátor a toto je ten istý prípad potom sa to musí 

zmeniť pre všetkých.  

p. Bergelová –ostatní lekári keď začínali nemali úľavy. Zdvihli by sme vlnu rozhorčenia. Som 

za zariadenie čo jej pomôže a stretnutie zo všetkými nájomníkmi zdravotného strediska, aby 

sme vedeli či sú spokojní.  

Starosta predložil návrh uznesenia:  



Obecné zastupiteľtvo schvaľuje zakúpenie prístroja /zariadenia/ na zlepšenie zdravotnej 

starostlivosti pacientov ambulancie všeobecného lekára DoktorRA s.r.o. v hodnote ročného 

nájmu.  

Hlasovenie:  za: 7 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Mesjar, Podobník, 

Sendrej Gašperanová/ 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1  /Ing. Majoroš/ 

 

 

 8. Schválenie POH obce Lubeník na roky 2016-2020 

 
 Obec vypracovala Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020. Obec bola 

povinná ho predložiť na schválenie do 31.3.2019 Okresnému úradu odboru životného 

prostredia. Okresný úrad program schválil. Poslanci materiál obdržali e-mailom.  

Hlasovenie:  za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, 

Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 

 

9. Vybudovanie prístupovej cesty ku garážam 

 
 Z dôvodu, že majiteľ nehnuteľností cez ktoré vedie prístupová cesta ku garážam pri 

bývalom kine si ide oplotiť pozemok je potrebné riešiť novú cestu. 

Starosta a stavebná komisia predložili dve alternatívy:  

- cesta po sídlisku cez závoru a prekládka elektrického stĺpa  

- vybudovanie novej cesty vedľa pohostinstva, ktorá by bola najefektívnejšia 

Zajtra bude stratnutie s projektantom a regionálnou správou ciest.  

Vybudovanie cesty okolo pána Krágu by bolo najviac nákladné.  

p. Majoroš – nedá sa dohodnúť s majiteľom? Obyvatelia štvordomkov, ktorí tam bývajú majú 

tam záhradky a lavičky a starajú sa o to 50. rokov. Skúsme tretiu alternativu, ktorá by bola 

podľa mňa najlepšia 

p. Podobník – pozemok nie je obecný treba ho vyvlastniť a za tie peniaze čo by stála tá cesta 

by sa dali vybudovať všetky cesty na sídlisku 

p. Furmanová – v územnom pláne je zaznačená tá cesta pri štvordomkoch 

Starosta informoval, že zajtra bude stretnutie s projektantom a regionálnou správou ciest tak 

potom sa o tom rozhodne.   

 

10. Schválenie smernice na verejné obstarávanie 
  

 Starosta predložil poslancom na schválenie smernicu na verejné obstarávanie, ktorá 

bola vypracovaná v súlade s novým zákonom.  

Hlasovenie:  za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, 

Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 

 

 



11. Žiadosť o sponzorský dar Nemocnice s poliklinikou n.o. Revúca                    

 
 Nemocnica s poliklinikou n.o. Revúca sa obrátila so žiadosťou o sponzorský dar.  

Poslanci sa dohodli na sponzorstve v hodnote do 1500 €, ktoré budú viazané na konkrétnu 

vec.     

Hlasovenie:  za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, 

Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 

12. Vymenovanie strojníka DHZ 

 
 Na členskej schôdzi Dobrovoľného zasičského zboru obce Lubeník bol vymenovaný 

nový predseda Bc. Martin Nemoga, nakoľko sa doterajší pán Ľubomír Kisel vzdal. Na 

vymenovanie za strojníka DHZ bol navrhnutý pán Tomáš Piater.  

Hlasovenie:  za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, 

Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 V spolupráci so základnou školou deti chodia na súťaže pod vedením Romana 

Hegedűša. 

  

 

13.  Rôzne  

 
 Starosta informoval o projektovej dokumentácii na chodník pri bytovke č. 215. Cena 

rekonštrukcie bude vo výške cca 10 000 €. Budú oslovené 3 firmy.  

Ďalej informoval o projektovom zámere pri zdravotnom stredisku o vybudovaní rigólu 

od elektrárne na zamedzenie povodní a záplavy cesty. Bude potrebné osloviť plynárov a  

vodohospodárov. Rieši sa to aj na Okresnom úrade v Revúcej. Spoločné stanovisko 

k povodniam ešte nie je. Som sa nakontaktoval na pána, ktorý robí štúdie na výzvy. Bolo 

stretnutie aj s vodohospodármi ohľadom potokov. Vyčistíme malý potok v obci svojpomocne 

po dohode so správcom toku.   

 1.6.2019 sa uskutočnia dni obce spojené s medzinárdným dňom detí. Bude kultúrny 

program, atrakcie pre deti, vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ.  

Informácia starostu o jednaní s firmou Brantner. Zvýšila sa  cena za skládkovanie odpadu. 

Cena za tonu odpadu bola 5 € a zvýšila sa na cenu 10 € a závisí od separovania odpadu. 

Musíme občanov nútiť  k separovaniu odpadu. Obec dopláca na odpade 30 000 € ročne.    

Skúsme znížiť biologicky rozložiteľný odpad napríklad tým, že urobíme centrálne 

kompostovisko. Dá sa zakúpiť aj kontejner, ktorý skompostuje 100 ton odpadu za rok za 

sumu, ktorú obec ročne vynaloží na biologicky rozložiteľný odpad. Doplnili sme a odoslali 

výzvu na zberný dvor a čakáme či bude výzva schválená.  

p. SendrejGašperanová – pri bytovom dome č. 132 nie je kontajner na bioodpad 

 

Ďalej informoval starosta o jednaní ohľadom bytového domu č. 202. Majiteľ ho 

nechce predať v takom stave ako je teraz. Chce to predať za cenu 200 000 €. Najskôr obec 

musí urobiť prieskum medzi ľuďmi či by bol záujem o byty. Bolo by tam 18 bytov 2-  

izbových.  Museli by sme zobrať úver 500 000 €  zo ŠFRB 35% a 65 % účast obce  na 30 

rokov.  



Ing. Majoroš – keby sme urobili byty pre sociálne slabšie rodiny vtedy sú výhodnejšie 

podmienky poskytnutia úveru    

 

 Starosta informoval o dotácii vo výške 10 000 € od vlády na cesty a chodníky, ktorá 

nám bola schválená. Použijeme ju na dokončenie chodníkov na sídlisku.  Autobusové 

zastávky si zrekonštruujeme svojpomocne.     

  

         

14. Diskusia 

 
Ako prvý sa do diskusie prihlásil občan obce pán Malatinec. Sťažoval sa a upozornil, že 

občania hádžu do kontajnerov na komunálny odpad aj kovy a vysávač.   

starosta – ľudia sú lenivý a hádžu to kde im je najbližšie. S odpadom je problém je treba 

urobiť letáky a besedy.  

p. Bučiková – na kolónii je zarastený svah, nečistí sa to. Ďalej sa informovala o stretnutí 

starostu a obyvateľmi bytového domu č. 215 

p. starosta – riešila sa zapchatá kanalizácia, chodník, vytvorenie parkovacích miest, prístrešok 

nad schodisko, osvetlenie na chodbách, pivnice, stupačky. Všetko sa naraz urobiť nedá, nájmy 

sú tam nízke. Nájomníci súhlasili s upratovacou službou na spoločné priestory.     

p. Bergelová – občania sa sťažujú na zvýšenú hlučnosť zo Slovmagu. Michal Grlák ktorý 

býva pod Marvanom má strechu v dezolátnom stave. Je to otázka času kedy im to spadne. 

Pomôcť im nejako materiálne.  

p. Podobník informoval a prečítal petíciu, ktorá bežala v obci ohľadom obyvateľov bytovky č. 

198.  

Poslanci sa dohodli, že bytová komisia a komisia KOVP zvolá obyvateľov bytov č. 198 

a bude sa to riešiť.  

p. Podobník – obyvatelia bytovky č. 205 sa sťažujú na hluk z Bistra  

p. Laurinc – navrhol pomenovať ulice v obci, lebo niekedy je problém pri donáške tovaru. 

Urobiť anketu medzi občanmi.           

       

15. Uznesenie 
                                                     

Uznesenie z  obecného zastupiteľstva predniesla predsedníčka návrhovej komisie Mgr. 

Danica Bergelová. 

 

 

Uznesenie č. 19/3/2019 

                                                 
Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku  s c h v a ľ u j e zakúpenie prístroja 

/zariadenia/ na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pacientov ambulancie 

všeobecného lekára DoktorRA s.r.o. v hodnote ročného nájmu.  

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

Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 1 /Ing. Majoroš/ 
 

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

 



 

 

Uznesenie č. 20/3/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   s ch v a ľ u j e  Program odpadového 

hospodárstva obce Lubeník na roky 2016-2020.  

Hlasovanie: za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, Ing. 

Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 
                                                                                          ............................................. 
 

 

                                                                                                           

Uznesenie č. 21/3/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   s c h v a ľ u j e  Smernicu č. 1/2019 o 

verejnom obstarávaní.  

Hlasovanie: za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, , Laurinc, Ing. 

Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 
                                                                                          ............................................. 

 
 

 

Uznesenie č. 22/3/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku  s c h v a ľ u j e  sponzorský dar Nemocnici 

s poliklinikou n.o. Revúca v hodnote do 1500 €, ktoré budú viazané na 

konkrétnu vec.  

Hlasovanie: za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, , Laurinc, Ing. 

Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 
                                                                                                                                 ……………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          



Uznesenie č. 23/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   s c h v a ľ u j e  vymenovanie za strojníka 

DHZ obce Lubeník pána Tomáša Piatera.  

Hlasovanie: za: 8 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, , Laurinc, Ing. 

Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

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

                                                                                                          

                                                                                                                      

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ boli prijaté. 

 

16. Záver 

 
Program  zasadania OZ bol vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a  

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

   

                             

 

 

                                                                                 Milan Pavko                                                                                                                                                                                        

                                                                                 starosta obce  

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

Oxana Bučiková                        ……………………………  

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kankuľová 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


