Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 12.06.2019 o 18:00 v zasadačke OcÚ Hubice
___________________________________________________________________________
Program
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu záverečného účtu r. 2018
4. Výber nájomcov na priestory pri HZ
5. Súťaţ vo varení GULÁŠU
6. Riešenie neplatičov
7. Diskusia
8. Záver

K bodom 1.,2. Otvorenie zasadnutia, Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala
ţe počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. Pred chválení programu
starostka oboznámila poslancov zo zmenou programu a to nasledovne:
4a)Výber nájomcov na priestory pri HZ
4b)Prerokovanie schválenia zabezpečenia spolufinancovania projektu Prístavba a
nadstavba poţiarnej zbrojnice v Hubiciach- 2 etapa vo výške min.5% zo ţiadanej
dotácie MV SR na rok 2019- Výzva č. V.P HaZZ 2019 (ţiadaná dotácia max.30 000,Eur/5%=1500,-Eur)
7. Ţiadosť Zdruţenia obcí Horného Ţitného ostrova pre odvádzanie a čistenie
odpadových vôd sídlo: 930 39 Hubice 28 o prenájom pozemkov tvoriacich areál čističky
odpadových vôd.
8.Schválenie Územného plánu obce Hubice
9.Diskusia
10. Záver

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za:7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdrţal sa: 0

Overovatelia zápisnice: Juraj Eššek
Ing. Ľuboš Bohumel
Zapisovateľka: Katarína Jamborová

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 40 /2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 3. Schválenie návrhu záverečného účtu r. 2018
Starostka Mária Horváthová predloţila poslancom návrh záverečného účtu.
Konštatovala, ţe obec za rok 2019 skončila s prebytkom- záverečný účet je ziskový. Hlavný
kontrolór podásprávu k záverečnému.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh záverečného účtu bez výhrad

Hlasovanie
za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdrţal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl- 41 /2019, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 4.a)Výber nájomcov na priestory pri HZ
Starostka oboznámila poslancov, ţe pri budove hasičskej zbrojnice sú dva priestory na
prenájom (rozličný tovar, pohostinstvo). Na priestory sú dvaja záujemcovia:
1. Katarína Šárközyová- priestory na obchod
2. Štefan Sihelník - priestory na obchod a pohostinstvo
bolo navrhnuté tajné hlasovanie pre výber nájomcu.
Poslanci sa informovali či záujemcovia boli oboznámený s podmienkami nájmu. Starostka
odpovedala,ţe mali spolu sedenie pri ktorom boli prítomný ajtraja poslanci a všetky
podmienky predostrela záujemcom.
Oznámila, ţe vyhodnotenie tajného hlasovania sa bude konať za prítomnosti:
zapisovateľky KatarínyJamborovej a hlavného kontrolóra obce Mgr. ŠtefanaRadicsa.
Výsledky tajného hlasovania :1.Katarína Šárközyová - obchod - 0 hlasov
2.

Štefan Sihelník - obchod - 6 hlasov

3.

Štefan Sihelník - pohostinstvo - 6 hlasov

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
výsledky tajného hlasovania: 2. Štefan Sihelník obchod aj pohostínstvo

Hlasovanie:
za :7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)

proti : 0
zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 42 /2019, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 4. b) Prerokovanie schválenia zabezpečenia spolufinancovania projektu
Prístavba a nadstavba poţiarnej zbrojnice v Hubiciach- 2 etapa vo výške min.5% zo
ţiadanej dotácie MV SR na rok 2019- Výzva č. V.P HaZZ 2019 (ţiadaná dotácia max.30
000,-Eur/5%=1500,-Eur)
Starostka obce informovala prítomných o spolufinancovaní na projekte vo výške min.5% zo
ţiadanej dotácie.

Obecné zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
Potrebu opätovného podania ţiadosti o dotáciu – Prístavba a nadstavba poţiarnej zbrojnice
v Hubiciach – 2 etapa, dotácia MV SR na rok 2019 – Výzva č. V.P HaZZ 2019
a spolufinancovanie projektu vo výške min 5% zo ţiadanej dotácie.
B/schvaľuje
Podanie ţiadosti o dotáciu – Prístavba a nadstavba poţiarnej zbrojnice v Hubiciach- 2 etapa,
dotácia MV SR na rok 2019 – Výzva č. V.P HaZZ 2019 a spolufinancovanie projektu vo
výške min 5% zo ţiadanej dotácie.
Hlasovanie:
za : 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 43 /2019, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 5.Súťaţ vo varení GULÁŠU
Starostka oboznámila poslancov o pláne na súťaţ vo varení guľášu, ktorý sa uskutoční
15.6.2019 na futbalovom ihrisku. Na súťaţi sa zúčastnia aj hostia z maďarska z obce Gomba.
Predávať občerstvenie budú zamestnanci obecného úradu.Výnos predaja sa pouţije na
vykrytie nákladov pri realizácií súťaţe vo varení guľášu.
Do pokladne sa doloţia všetky pokladničné doklady o kúpe.

Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s predajom občerstvenia za účelom vykrytie nákladov pri realizácií súťaţe vo varení guľášu

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 44 /2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

6. Riešenie neplatičov
Starostka informovala poslancov o neplatičoch či uţ za pohostinstvo ale aj o nájomcoch
obecných bytov. Nájomca p. Slanina za pohostinstvo dlhuje nájom od februára sľubuje, ţe to
zaplatí do 15 júna. Poslanci navrhli aby obec pána Slaninu vyzvala písomne k
úhrade.Starostka informovala poslancov, ţe bola mu poslaná písomná výzva.
Ďalej nájomníčka p. Praţenicováčasť dlhu zaplatila, zvyšnú časť doplatí do konca mája 2019,
ktorú nezaplatila. Poslanci navrhli, ţe pri predlţeniu nájmu, ktorý sa bude konať júli by sa na
to malo pozerať, kto dlhuje a pri nezaplatení oznámiť nájomcovy , ţe pri neplatení nájomného
nebude nájomná zmluva predlţená.

Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o neplatičoch

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti: 0
zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 45 /2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu č. 7 - Ţiadosť Zdruţenia obcí Horného Ţitného ostrova pre odvádzanie
a čistenie odpadových vôd sídlo: 930 39 Hubice 28 o prenájom pozemkov tvoriacich
areál čističky odpadových vôd.
Starostka obce prítomných informovala o ţiadosti o Zdruţenia obcí Horného Ţitného ostrova
pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, sídlom 930 39 Hubice 28 o prenájom pozemkov
tvoriacich areál čističky odpadových vôd, v k. ú. Hubice. Zdruţenie vyuţíva predmetné
pozemky na svoju činnosť, ktorou je odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy so Zdruţením obcí Horného Ţitného ostrova pre odvádzanie
a čistenie odpadových vôd sídlo: 930 39 Hubice 28, ktorej predmetom je nájom pozemkov
tvoriacich areál čističky odpadových vôd v Hubiciach.
Ročné nájomné bude vo výške3000,- € aţ do doby fungovania ČOV.

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti: 0
zdrţal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 46 /2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

8.Schválenie Územného plánu obce Hubice
Starostka oboznámila poslancov o vyjadrení okresného úradu Trnava k územnému plánu.
Predloţila poslancom Územný plán obce Hubice – zmeny a doplnky 1/2018 na schválenie
a zároveň predloţila VZN obce Hubice č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Hubice- Zmien a doplnkov 1/2018. Návrh VZN pred schválením bolo
15 dní zverejnené a nikto nemal ţiadne pripomienky
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
predloţený Územný plán obce Hubice – zmeny a doplnky 1/2018
VZN obce Hubice č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce HubiceZmien a doplnkov 1/2018
Hlasovanie:

za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdrţal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 47/2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
9. Diskusia
Starostka poďakovala zúčastnením pri organizácií Dňa detí, ktorý mal veľký úspech.
Ďalej informovala poslancov o podaní petície nájomníkov proti drţaní psov v nájomných
bytoch. Informovala prítomných aj o probléme kde sa jedná o psa väčšieho zrastu, ktorého
drţia na balkóne. Boli uţ vyzvaný aby psa dali odviezť ale stále ho tam majú. Uţ aj obec
skúšala o riešenie s odvozom psa do útulku , ale bohuţiaľ psa nikde nechcú prijať. Pri
bytovke je veľký problém aj znečistenie okolia psími výkalmi. Poslanci navrhli problém riešiť
s nákupom kontajnera na psie výkaly. Hlavný kontrolór obce preskúma petíciu.
Ďalej starostka informovala poslancov o ďalšom probléme na ktorý sa sťaţovala nájomníčka
bytového domu. V bytovke sú ploštice. Pred 2 rokmi sa uskutočnila deratizácia bytovky,
avšak niektorý nájomníci neboli prítomný, takţe sa nedalo celu bytovku vyčistiť proti
plošticiam.
Ďalej treba vyzvať pána Nemeca na odstránenie stavebného materiálu, ktorý sa nachádza na
pozemku obce.
K bodu10. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19 hod.56 min.

V Hubiciach dňa 20.06.2019

...............................................................
Mária Horváthová- starostka obce

Overovatelia :

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

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

