Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 28.09.2021 o 19:00 h. v budove Obecného úradu Hubice

Prítomní:
Mária Horváthová, starostka obce
Poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny (7 poslancov)
Menovite: Juraj Eššek, Alexander Horváth, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej Nagy,
Attila Szabó, Ján Tóth.
Neprítomný: Štefan Radics – HK obce – ospravedlnený
Ďalej boli prítomní:
Michal Nemec, Ladislav Hajas, Vladimír Kočner, Ing. Lukáš Galbavý, Veronika Slobodová –
obyvatelia obce
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z OcZ konaného dňa z 29.06.2021
4. Zloženie sľubu nového poslanca p. Horvátha Alexandra
5. Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
6. Zmeny rozpočtu za rok 2021 a finančný stav obce
7. Informovanie o nových projektoch obce a v obci
8. Žiadosť o schválenie otváracích hodín prevádzky Bar 150 a obchod SOS Hubice
9. Prerokovanie predlženia nájomnej zmluvy – hudobná skupina – Nyársik
10. Odsúhlasenie splátok úveru na rekonštrukciu ČOV
11. Prerokovanie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ - Návrh
dodatku k VZN
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Bod č. 1., 2. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, Určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Zasadnutie OcZ otvorila pani Mária Horváthová, starostka obce. Privítala prítomných
poslancov a ostatných prítomných. . Konštatovala, že na rokovaní OcZ sú zúčastnene všetci
poslanci, preto OcZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania tak ako bol prednesený
určuje
za overovateľov zápisnice: Juraj Lengyel, Blažej Nagy
za zapisovateľku: Bc. Anitu Bódis
Hlasovanie:
za: 6 (Juraj Eššek, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej Nagy, Attila Szabó, Ján Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 129/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod č. 3. Kontrola plnenia uznesení z OcZ konaného dňa 29.06.2021
Kontrolu plnenia uznesení vykonala p. starostka. Skonštatovala, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené, kontrolou neboli zistené nedostatky.
- Záverečný účet obce za r. 2020 a celoročné hospodárenie bol hlavným kontrolórom
prekontrolovaný.
- Memorandum o spolupráci spoločnosťou Padus avium s.r.o bola podpísaná, riešia sa
administratívne záležitosti, projekt by sa mal ešte na jeseň 2021 začať realizovať. Nakoľko
obecná komunikácia s par. č. 157 je dosť vyťažená, žiadame obyvateľom o trpezlivosť.
Bod č. 4. Zloženie sľubu nového poslanca p. Horvátha Alexandra
Prvý náhradník p. Alexander Horváth zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva v súlade s § 26 Zákona o obecnom zriadení pani starostke. Písomné vyhotovenie
sľubu podpísal, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dostal osvedčenie o zvolení
poslanca OcZ.
Bod č. 5. Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Starostka obce, Mária Horváthová informovala prítomných poslancov, že nakoľko p. Ing.
Ľuboš Bohumel bol povereným poslancom zvolať a viesť zasadnutie OcZ v osobitných

prípadoch, treba zvoliť iného poslanca. Poslanci OcZ určili na post poslanca ktorý bude
zvolávať a viesť OcZ poslanca Jána Tótha.
Obecné zastupiteľstvo:
poveruje
poslanca Jána Tótha zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: 6 (Juraj Eššek, Alexander Horváth, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej Nagy, Attila
Szabó)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ján Tóth)
Bolo prijaté uznesenie 130/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod č. 6. Zmeny rozpočtu za rok 2021 a finančný stav obce
Pani Horváthová, starostka obce, informovala poslancov OcZ, že celkové zmeny, ktoré s týkajú
rozpočet obce sú:
- Projektová dokumentácia na
rekonštrukcia
existujúcej
časti
- Prechod pre chodcov v obci:
chodcov, je naplánovaná pre BD č. 87

škôlku 1NP – rekonštrukcia interiéru - 4.200 €,
škôlky
bola
dorobená
PD
3.280
€.
Je vypracovaná PD na vybudovanie prechodov pre
treba dať naceniť firmám, ktoré sa s tým zaoberajú.

K finančným stavom obce p. starostka dodala, že je problém s platením daní z nehnuteľnosti
pri PO. Nedoplatok na daniach bola 28. tisíc €, čo je teraz znížený na 14. tis. €. Neplatičom
bola napísaná výzva na zaplatenie nedoplatku.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
podanú informáciu starostkou obce ohľadne rozpočtu obce a finančnému stavu obce
Hlasovanie:
za: 7 (Juraj Eššek, Alexander Horváth, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej Nagy, Attila
Szabó, Ján Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie 131/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod č. 7 Informovanie o nových projektoch obce a v obci
Pani starostka informovala prítomných o nových projektoch obce:
1. Prechod pre chodcov: prechod pre chodcov bude realizovaný smerom na Zlaté Klasy,
dopravný inžinier určil miesto prechodu pri RD č. 13 smerom k štvorbytovému domu č. 86
a taktiež bude spojený chodníkom smerom k rodinnému domu č. 358.

2. Dopravné značenie v obci: dopravné značenie sa dalo navrhnúť na obecné komunikácie, a to:
- časť obce za ihriskom, kde sa určí hlavná cesta, a na výjazd na cestu II. triedy sa osadí
dopravné zrkadlo.
Ďalej pani starostka informovala, že je podaný projekt na výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - zvýšenie kapacity detí v MŠ Hubice č. 37
na 50 detí.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
podanú informáciu o nových projektoch v obci – prechod pre chodcov, dopravné značenie
v obci a výzva na zvýšenie kapacity detí v MŠ Hubice č. 37 na 50 detí.
Hlasovanie:
za: 7 (Juraj Eššek, Alexander Horváth, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej Nagy, Attila
Szabó, Ján Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie 132/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod č. 8 Žiadosť o schválenie otváracích hodín prevádzky Bar 150 a obchod SOS Hubice
Pani starostka oboznámila poslancov OcZ so žiadosťou p. Štefana Sihelníka o schválenie
otváracích hodín prenajatých priestorov – obchod a bar počas zimnej sezóny s platnosťou od
01.10.2021.
Obchod – Potraviny SOS
Otváracie hodiny: PO-PI: 6.00 – 18.00,
SO: 6.00 – 14.00,
NE: 7.00 – 12.00.
Bar 150
Otváracie hodiny: PO-ŠT: 11.00 – 22.00,
PI: 11.00 – 24.00,
SO: 10.00 – 24.00,
NE: 10.00 – 22.00.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
otváracie hodiny prenajatých priestorov obce – obchod a bar počas zimnej sezóny platnosťou
od 01.10.2021, tak ako bolo predložené.
Hlasovanie:
za: 7 (Juraj Eššek, Alexander Horváth, Juraj Lengyel, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej
Nagy, Attila Szabó, Ján Tóth)

proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie 133/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod č. 9 Prerokovanie predlženia nájomnej zmluvy – hudobná skupina – Nyársik
Pani starostka informovala prítomných poslancov, že taká bola dohoda medzi p. Nyársikom, že
kým v Čenkovciach nezrekonštrujú kultúrny dom môžu používať priestor bývalého „klubu“
v kultúrnom dome. Pán poslanec Tóth navrhol, že dovtedy kým nezačne rekonštrukcia škôlky
nech im dovolia používať naďalej priestor v KD. Treba s nimi písať nájomnú zmluvu na dobu
určitú. Pani starostka dodala, že keď začne prerábka škôlky treba prichýliť dôchodcov, klub
dôchodcov, kde sa stretávajú majú v triede bývalej školy. Tento priestor bol by pre nich
vyhovujúci. Do doby kým sa im nevytvorí nové miesto na stretnutie, im bude navrhnutá práve
stará klubovňa.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vypracovanie nájomnej zmluvy s p. Nyársikom na dobu určitú.
Hlasovanie:
za: 7 (Juraj Eššek, Alexander Horváth, Juraj Lengyel, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej
Nagy, Attila Szabó, Ján Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie 134/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod č. 10 Odsúhlasenie splátok úveru na rekonštrukciu ČOV
Pani starostka informovala prítomných, že treba realizovať rekonštrukciu existujúcej čističky
odpadových vôd, nakoľko je preťažená kapacitne a nestíha vyčistiť dovážané množstvo
odpadovej vody. Už dvakrát bola podaná žiadosť o dotáciu na „rekonštrukciu ČOV“ na
Environmentálny fond a raz starostovia Združenia požiadali o mimoriadnu dotáciu na opravu
čističky na MŽP SR, ale ani v jednom prípade sme neuspeli. Konštatovala, že členovia
Združenia obcí HŽO pre OaČOV (starostovia) aktívne rokujú a dohodli sa, že treba spraviť
rekonštrukciu čističky, podľa vypracovanej PD a schváleného stavebného povolenia. Zmení sa
technológia čistenia OV. Obce Združenia nevedia so svojich rozpočtov uvoľniť finančné
prostriedky, Združenie preto už rokovalo s bankami o schválenie úveru na rekonštrukciu ČOV.
Úver sa bude brať na dĺžku 10 rokov. Každá obec (7 obec - členovia) Združenia bude brať úver
a platiť splátky úveru podľa počtu obyvateľov a počtu existujúcich prípojok v obci. Do konca
roka sa pripravia administratívne úkony, rekonštrukciou by sa začala v marci 2022. Ešte treba
vypísať výberové konanie na rekonštrukciu čističky. Ďalej dodala, že spolu s predsedom
Združenia písali lis o pomoc aj do ZsVS, ale aj od nich dostali zápornú odpoveď. Treba s čím
skôr skontrolovať, že kt. RD majú aj dažďové vody napojené na kanalizáciu.

Starostka navrhla na schválenie obecnému zastupiteľstvu poplatok za pripojenie na verejnú
kanalizáciu, kanalizácia je majetkom obce a prípadné poplatky by išli na rekonštrukciu
kanalizácie prípadne ČOV v Hubiciach.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
odznelú informáciu ohľadne čističky OV a schválenie úveru na rekonštrukciu ČOV a
schvaľuje
pripojovací poplatok na verejnú kanalizáciu v Obci Hubice. Poplatok činí sumu 1 500 € na
jednu prípojku pre PO.
Hlasovanie:
za: 7 (Juraj Eššek, Alexander Horváth, Juraj Lengyel, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej
Nagy, Attila Szabó, Ján Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie 135/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Bod č. 11 Prerokovanie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
MŠ - Návrh dodatku k VZN
Pani starostka konštatovala, že treba vypracovať dodatok č. 1/2021 k VZN obce Hubice č.
5/2020 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v MŠ na základe nariadenia
Ministerstva ŠVVaŠ SR nemôže obec diskriminovať deti z inej obci. Ďalej informovala, že
prezreli náklady na prevádzku škôlky s pani riaditeľkou MŠ.
Návrh dodatku č. 1/2021 - bod 1. Čl. II Výška príspevku a podmienky platenia sa mení a znie
nasledovne: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa určuje mesačne na jedno dieťa: vo výške 20 € pre
všetkých detí rovnako. Pre všetkých deti v MŠ s VJM Hubice bude platiť jednotne 20€/mesiac/
1 dieťa s účinnosťou od 01.11.2021.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 5/2020 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za
pobyt v MŠ. Pre všetkých deti v MŠ s VJM Hubice bude platiť jednotne 20€/mesiac/1 dieťa
s účinnosťou od 01.11.2021.
Hlasovanie:
za: 7 (Juraj Eššek, Alexander Horváth, Juraj Lengyel, Dana Johancsiková, Juraj Lengyel, Blažej
Nagy, Attila Szabó, Ján Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie 136/2021, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

Bod č. 12 a 13 Rôzne, Diskusia
a.) Pán poslanec J. Tóth na otázku prečo zverejnil fotky a video na sociálnej stránke obce,
odpovedal, lebo už raz upozorňoval p. Ľ. Bohumela na to, že nemôže len tak vypúšťať
odpadovú vodu na polia. Poznamenal, že keď to nahlási na Inšpekciu životného prostredia, tak
celú čističku zavrú. Pani starostka odpovedala, že nakoľko je na každú inštitúciu nahlásený
havarijný stav čističky. Čističku sa nedá zastaviť. Ďalej dodala, že nevedia zistiť z čoho tečie
toľko vody denne. Je nadimenzovaná na 800 m3 a denne pritečie cca 1 200 m3. Momentálne je
pripojených 8 000 EO. Aj pán poslanec J. Eššek dodal, že čističku sa nedá zastaviť. Pán
poslanec A. Szabó povedal, že je napojených veľa RD a je preťažená čistička a nestíha prečistiť
vodu. Pán poslanec B. Nagy sa informoval, či sa nedá vyprázdniť bazény a vodu vytiahnuť
s fekálovými autami a opraviť havarijný stav. Starostka odpovedala, že ani okolité čističky
majú vážne problémy a neprijímajú OV nad rámec.
b.) Pán Ing. Galbavý sa pýtal, či má Združenie zmluvu s fekálistami, v ktorom je stanovená
denná dovážaná kapacita vody v m3. Či sa nedá odmietnuť fekálne autá, ako je im stanovené
denné množstvo vody? Zároveň dodal, že pani starostka musí nahlásiť, keď má vedomie
o protizákonnom konaní, na Inšpekciu životného prostredia. Pána prevádzkovateľa čističky
neoprávňuje vypúšťať vodu na polia aj keď je čistička v havarijnom stave, vodný zákon
upravuje možnosti v čase keď je nahlásený havarijný stav. Ďalej sa pýtal, že s rekonštrukciou
existujúcej čističky čo získa obec, prečo treba navyšovať kapacitu ekvivalentu obyvateľstva.
Aké výhody majú obyvatelia obce Hubice, nakoľko tu sa nachádza čistička pre 7 obcí. Prečo je
predsedom Združenia starosta p. Sojka z Kvetoslavova, keď čistička je v obci Hubice. Prečo sa
nevybuduje nová čistička, prečo vraziť peniaze do starej čističky a o pár rokov bude taký istý
problém s kapacitou, treba nejako ustrážiť a nedovoliť také množstvo napojenia. Ďalej sa
informoval o dostupnosti zápisnice z verejnej schôdze z roku 2020. Ešte sa spýtal, či informácie
ohľadne ČOV, nemôžu byť zverejnené na internetovej stránke obce Hubice.
Pani starostka odpovedala, že odpojiť obec nevieme. Preto treba spraviť rekonštrukciu
existujúcej čističky, aby Združenie mala pod kontrolou napojenia, ako aj v bode č. 10
vysvetľovala, čističke nestíha vyčistiť natečené množstvo vody. Takú výhodu majú obyvatelia
obce hubice, že platia najnižšiu cenu za čistenie OV, cenu stanovuje URSO. Predsedom je p.
Sojka od doby, keď bývalý starosta p. Š. Radics po skončení volebného obdobia už
nekandidoval za post starostu obce a bolo treba zvoliť nového predsedu Združenia. Ďalej
dodala, že je naplánovaná nová čistička v ÚP obce už od r. z 2018 je vylúčený pozemok na
jeho vybudovanie. V priebehu 5 rokov po vybudovaní novej čističky OV sa odpoja Lehnice,
Oľdza a Čakany, tým pádom sa odľahčí 40 %. Je interná dohoda medzi obcami. Zápisnica
z verejnej schôdze bude verejne dostupná k dátumu 31.12.2021. Združenie chystá spraviť
vlastnú internetovú stránku.
c.) Pán V. Kočner konštatoval, že z čističky vypúšťaná voda tečie do podzemných, spodných
vôd a tým pádom, majú zlú vodu, čo je aj nebezpečné na ich zdravie, od vtedy, majú zhoršený
zdravotný stav. Konštatoval, že do Malého Dunaja tečie nevyčistená voda. Informoval sa o tzv.
kartičkovom systéme fekálistov, ako to funguje. Ďalej dodal, že na Oľdzánskej ceste oproti p.
A. Horvátha je zapadnutá cesta a premávka na tejto ceste je veľmi rýchla. Či sa nedá s tým
niečo spraviť.
Pani starostka odpovedala, že v tomto roku bol zavedený tkz. kartový systém dovážaných
fekálov. Fekalisti môžu dovážať odpadovú vodu z domácnosti na čističku len s kartou, ktorú
dostanú od majiteľa domu od koho odnesú odpadovú vodu. Kartu záujemcovia môžu
vyzdvihnúť na obecnom úrade. Karty sú vydané pre Obce, ktoré sú členmi Združenia. Koncom
mesiaca pracovníci Združenia donesú karty a evidenciu na obecný úrad. S týmto spôsobom sa

znížilo množstvo dovezenej odpadovej vody. Oľdzánska cesta je štátna cesta tretej triedy, už
bola na Okresnom riaditeľstve PZ SR nahlásená táto skutočnosť už aj v minulosti. Obec dostala
odpoveď, že to nie je miesto častých nehôd.
d.) Pani V. Slobodová povedala, že dali spraviť rozbor vody a zistilo sa, že vo vode sú baktérie
od fekálie. Ďalej sa spýtala, že prečo sa nedá zastaviť dennú donášku fekálových áut, keď je
vyhlásený havarijný stav a prečo sa nedá zakázať napojenie nových RD na čističku.

14. Záver
Starostka obce, Mária Horváthová, poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
Zasadnutie OcZ bolo ukončené o 21.40 hodine.

V Hubiciach dňa, 09.10.2021

Mária Horváthová
starostka obce

Overovatelia: Juraj Lengyel
Blažej Nagy
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...........................................................

