ZÁPI SN ICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hubice konaného dňa 30.01.2017
o 18.30 hodine v zasadačke OcÚ
Prítomní:
Jozef Hanic, starosta obce
Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (6 poslancov)
Menovite: Eššek Juraj, Dana Johancsiková, Peter Horváth, Mgr. Mária Nagyová, Attila Szabó,
Ján Tóth
Neprítomní poslanci: Csaba Viola
Ďalej boli prítomní:
Rublík Štefan, hlavný kontrolór
Bc. Anita Bódis, referentka OcÚ
Program rokovania :
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov – návrhy, pripomienky
Schválenie Dodatku č. 1/2017 k VZN 3/2016 o Poplatku za rozvoj na základe zákona č.
375/2016 Z.z. – zosúladenie podmienok VZN so zákonom
5. Návrh činností obce Hubice na rok 2017 – kultúrnospoločenské akcie
6. Prerokovanie – schválenie podpory aktivít spoločenských organizácii obce na rok 2017
Jednota dôchodcov Slovenska, DHZ Hubice, SČK Hubice, TJ Poľnohospodár Hubice
Spolok rybárov, Hubičanko – záujmový spolok matiek
7. Diskusia – návrhové činnosti – rozšírenie ČOV Hubice – podpora projektu
- Prenájom miestnosti v OcÚ Hubice – Hajnalka Szalayová – nechtové štúdio –
zatiaľ sa neprihlásila-nepotvrdila záujem od 1.2.2017 (čaká na vyjadrenie
živnost. úradu)
- Zámer pre lokalitu - vojenský objekt – využitie
8. Záver
1.
2.
3.
4.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, Jozef Hanic. Privítal
prítomných poslancov a konštatoval, že účasť je 85%-ná, preto zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášaniaschopné, s počtom prítomných poslancov 5. Privítal hlavného
kontrolóra obce p. Rublíka.
Starosta obce, pán Jozef Hanic, dal hlasovať o programe obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanci obdržali písomne.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice berie na vedomie a jednohlasne schvaľuje program
rokovania, tak ako bol prednesený.
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Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-149/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil pani Anitu Bódis, pracovníčku OcÚ, a za overovateľov zápisnice určil
nasledovných poslancov: Dana Johancsiková a Ján Tóth.
3. Interpelácie poslancov – návrhy, pripomienky
Poslanci OZ sa dohodli, že svoje návrhy a pripomienky prednesú v rámci diskusie.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice berie na vedomie, že poslanci OZ svoje návrhy
a pripomienky prednesú v diskusii.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-150/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
4. Schválenie Dodatku č. 1/2017 k VZN 3/2016 o Poplatku za rozvoj na základe zákona
č. 375/2016 Z.z. – zosúladenie podmienok VZN so zákonom
Starosta obce, Jozef Hanic, informoval prítomných poslancov OZ, že OZ musí prijať Dodatok
č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 o Poplatku za rozvoj, na základe novelizácie zákona č. 375/2016
Z.z. o Poplatku za rozvoj účinného od 31.12.2016. Dodatkom sa mení Článok č. 2 Predmet
poplatku VZN obce nasledovne: Predmet poplatku za rozvoj je vymedzený v zákone
o poplatku za rozvoj a znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice schvaľuje Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 o Poplatku
za rozvoj, na základe novelizácie zákona č. 375/2016 Z.z. o Poplatku za rozvoj. Dodatkom sa
mení Článok č. 2 Predmet poplatku VZN obce nasledovne: Predmet poplatku za rozvoj je
vymedzený v zákone o poplatku za rozvoj a znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-151/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
2

5. Návrh činností obce Hubice na rok 2017 – kultúrnospoločenské akcie
Starosta obce, Jozef Hanic, informoval prítomných poslancov OZ, že tak ako v minulom roku
aj v tomto roku plánuje Obec Hubice spolu so spoločenskými organizáciami organizovať
nasledujúce spoločenské akcie:
- Fašiangový sprievod obcou – 25.02.2017 – organizuje miestny spolok SČK, bezpečnosť
účastníkov bude zaisťovaná v spolupráci s DHZ Hubice.
- Deň matiek – vítanie novorodencov – 21.05.2017 – organizuje Obec Hubice v miestnom
kultúrnom dome.
- súťaž vo varení guláša „Hubický gulášmajster 2017“ – „Gombai gulyás mester 2017“
a popoludnie pre detí (MDD) – 03.06.2017 - organizuje Obec Hubice spolu so spoločenskými
organizáciami obce (JDS, DHZ, Ms SČK, TJ Poľnohospodár) na športovom ihrisku.
Obec zabezpečí: drevo, chlieb, misky, lyžice a servítky.
Kotlík, suroviny a prístrešok si zabezpečí každý sám. Zápisné pre súťažiace družstvá je 10,00
Eur (2-4 členné družstvá). Pre deti je objednaná skákací hrad, šmykľavka a jumping. DHZ
spraví ukážku hasičov a techniky pre deti. Občerstvenie zabezpečí TJ Poľnohospodár. SČK
MO spraví menšie súťaže a preteky pre deti a maľovanie na tvár.
- Hubické hody – 01. - 02. 07.2017 – zabezpečuje TJ Poľnohospodár na športovom ihrisku
01.07.2017 – večerné stretnutie Hubičanov pri „Hodovej Vatre“
02.07.2017 – Hody – hodové atrakcie, futbalový zápas
Kolotoče sú objednané. Grily na opekanie a sedenie (stôl + ľavice) zabezpečí obec.
O občerstvenie sa postarajú šport TJ Poľnohospodár.
- „Deň obce“ – 26.08.2017 - zabezpečuje obec v spolupráci so spoločenskými organizáciami
na miestnom športovom ihrisku. Pán starosta konštatoval, že by prijal pomocnú ruku
z poslancov pri realizovaní akcie. Treba pozvať stárvendéga a vystupujúcich napr.: MiniTini, Gizka Oňová, Szimona Ambrus Lelkes, Derzsi György, Bősi Szabó László a Dóka
Zsuzsanna, Rigó Mónika.
- Stretnutie s dôchodcami – 10.11.2017 – organizuje Obec Hubice v miestnom kultúrnom
dome.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice berie na vedomie informáciu podanú pánom starostom.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-152/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
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6. Prerokovanie – schválenie podpory aktivít spoločenských organizácii obce na rok
2017 - Jednota dôchodcov Slovenska, DHZ Hubice, SČK Hubice, TJ Poľnohospodár
Hubice, Spolok rybárov, Hubičanko – záujmový spolok matiek
Starosta obce, Jozef Hanic, informoval prítomných poslancov OZ o schválení podpory aktivít
spoločenských organizácii obce na rok 2017.
Starosta obce navrhol pre:
- Miestny spolok Jednoty dôchodcov organizovať 1 dňový autobusový zájazd navštíviť napr.
zámok Lednice. Navýšiť rozpočet o 1000 €.
- Dobrovoľný hasičský zbor Hubice zabezpečiť aj naďalej úhrady preddavkov elektrickej
energie.
- Miestny spolok Slovenského červeného kríža požiadal o finančný príspevok pre
občerstvenie svojich darcov krvi. Pán starosta navrhol schváliť finančný príspevok v hodnote
450 € pre občerstvenie darcov krvi.
- TJ Poľnohospodár požiadal aj naďalej údržbu, kosenie športového ihriska a úhrady
preddavkov za elektrickú energiu.
- Spolok rybárov každoročne požiada o finančný príspevok v hodnote 200 € na zabezpečenie
organizovania rybárskych pretekov a pohostenie hostí z Vámosszabadi.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice berie na vedomie podanú informáciu a schvaľuje navýšiť
rozpočet o 1000 € pre organizovanie autobusového zájazdu pre Ms JD, finančný príspevok
v hodnote 450 € pre Ms SČK pre občerstvenie darcov krvi a finančný príspevok v hodnote
200 € pre Spolok rybárov na organizovanie rybárskych pretekov a pohostenie hostí
z Vámosszabadi ostatným organizáciám naďalej budú hradené preddavky na elektrickú
energiu a údržba športového ihriska.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-153/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
7. Diskusia
a./ Zariadenie v kultúrnom dome
Pán poslanec Attila Szabó konštatoval, že zariadenie v kultúrnom dome stoly a stoličky sú v
dezolátnom stave, sú špinavé, sú vypálené ďalej konštatoval, že aj bolo by načase vymaľovať
celú sálu, vymeniť svietidlá.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice berie na vedomie podanú pripomienku p. poslanca Szaba.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bolo prijaté uznesenie č. Pl-154/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
b./ Zámer pre lokalitu vojenský objekt - využitie
Pán starosta požiadal poslancov OZ, aby podali návrh na využitie bývalého vojenského
objektu v miestnom parku.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice berie na vedomie odznelú požiadavku.
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-155/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
8. Záver – ukončenie
Starosta obce, pán Jozef Hanic, sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
V Hubiciach, dňa 01.02.2017

....................................................
Jozef Hanic - starosta obce

Overovatelia:

Mgr. Mária Nagyová

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

Attila Szabó

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