ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hubice konaného dňa 02.11.2017
o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ
Prítomní:
Jozef Hanic, starosta obce
Poslanci podľa priloţenej prezenčnej listiny (5 poslancov)
Menovite: Eššek Juraj, Dana Johancsiková, Peter Horváth, Attila Szabó, Ján Tóth, Viola
Csaba
Neprítomní poslanci: Mgr. Mária Nagyová
Ďalej boli prítomní:
Erika Molnárová - referentka OcÚ
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení OZ Hubice
Schválenie/Návrh na riešenie Spoločného stavebného úradu v Šamoríne, na základe
súhlasného stanoviska obcí SSÚ Šamorín- prijatie podmienok financovania SSÚ,
podľa Dodatku č. 1 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu- na zabezpečenie
výkonu v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku.
Návrh na schválenie prijatia daru obci formou poskytnutia zhotovenia časti
stavebného diela na projekt Prístavba a nadstavba poţiarnej zbrojnice Hubice
v rozsahu definovanom darcom: Mészaros András, Horný diel 469/54, Štvrtok na
Ostrove
Návrh na schválenie finančného daru dôchodcom obce vo výške 10,00 Eur na osobu
pri príleţitosti Dňa dôchodcov- stretnutia s dôchodcami.
Návrh na schválenie Ţiadosti f. Domov Slovakia a.s. Bratislava- zmena termínu
V Nájomnej zmluve- nový termín
Diskusia
-Výlet s dôchodcami – 01.12.2017- Vianočné trhy Sopron
- iné

9. Záver

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, Jozef Hanic. Privítal
prítomných poslancov, s počtom prítomných poslancov 6.
Starosta obce, pán Jozef Hanic, dal hlasovať o programe obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanci obdrţali písomne.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice berie na vedomie a jednohlasne schvaľuje program
rokovania, tak ako bol prednesený.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-166/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil slečnu Eriku Molnárovú, pracovníčku OcÚ, a za overovateľov
zápisnice určil nasledovných poslancov: Dana Johancsiková a Csaba Viola.

3. Správa o plnení uznesení OZ Hubice
Prerokovanie ČOV, Pán starosta informoval poslancov o moţnosti vybudovania ďalšej ČOV
v kat. území obci Hubice. Ďalej informoval poslancov, ţe uţ vybudovaná ČOV bude
v najbliţšom období rekonštruovaná.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-167/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

4. Schválenie/Návrh na riešenie Spoločného stavebného úradu v Šamoríne, na základe
súhlasného stanoviska obcí SSÚ Šamorín- prijatie podmienok financovania SSÚ, podľa
Dodatku č. 1 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu- na zabezpečenie výkonu
v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku.
Starosta obce, Jozef Hanic, informoval prítomných poslancov o moţnosti vyuţitia sluţieb
SSÚ Šamorín, ktorý bude rýchlejší a efektívnejší.
Poslanci OZ súhlasili so SSÚ Šamorín. Prijali podmienky financovania na základe Dodatku
č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 19.1.2011 uzavretý podľa bodu 3
a 6 článku IV. zmluvy
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-168/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

5. Návrh na schválenie prijatia daru obci formou poskytnutia zhotovenia časti
stavebného diela na projekt Prístavba a nadstavba poţiarnej zbrojnice Hubice
v rozsahu definovanom darcom: Mészaros András, Horný diel 469/54, Štvrtok na
Ostrove
Starosta obce, Jozef Hanic, informoval prítomných poslancov OZ o návrhu daru, preplatené 3
body z rozpočtu.
Poslanci OZ schválili prijatie daru od pána Mészarosa formou poskytnutia zhotovenia časti
stavebného diela na projekt Prístavba a nadstavba poţiarnej zbrojnice Hubice.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-169/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

6. Návrh na schválenie finančného daru dôchodcom obce vo výške 10,00 Eur na osobu
pri príleţitosti Dňa dôchodcov- stretnutia s dôchodcami
Starosta obce, Jozef Hanic, informoval prítomných poslancov OZ o programe „Deň
dôchodcov“, a navrhol finančný dar 10 Eur, všetkým dôchodcom obce Hubice.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-170/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

7. Návrh na schválenie Ţiadosti f. Domov Slovakia a.s. Bratislava- zmena termínu
V Nájomnej zmluve- nový termín
Starosta obce, Jozef Hanic, informoval prítomných poslancov OZ o Ţiadosti Domov Slovakia
a.s., zmena termínu ukončenia stavby na 30.7.2018
Poslanci OZ prerokovali a schválili nový termín.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-171/2017, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
8. Diskusia
a) Výlet s dôchodcami – 01.12.2017- Vianočné trhy Sopron, čokoládovňa Kittsee
plánovaný odchod 8:10 – 8:30
b) Zberný dvor – od polovice novembra zatvorený
c) Zmäkčovač vody do BD12. Starosta obce navrhol zmäkčovač vody pre
nepretrţité problémy v bytoch BD. Poslanci navrhli lacnejšie riešenie, napr.
mechanický filter.

d) Dopravné značenie, osadenie dopravných značiek na cesty – cez firmu
12. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

V Hubiciach, dňa 06.11.2017

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

Overovatelia:

Dana Johancsiková

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

Csaba Viola

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

