Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 06.08.2019 o 20:00 v zasadačke OcÚ Hubice
___________________________________________________________________________
Program
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Hlasovanie o predĺžení nájomných zmlúv k obecným nájomným sociálnym bytom
4. Diskusia
5. Záver

K bodom 1.,2. Otvorenie zasadnutia, Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala
že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice: Ján Tóth
Attila Szabó

Zapisovateľka: Katarína Jamborová
Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 50/2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu 3. Hlasovanie o predĺţení nájomných zmlúv k obecným nájomným sociálnym
bytom

Starostka obce Mária Horváthová oboznámila poslancov s tajným hlasovaním o
predlženie nájomných zmlúv k obecným nájomným sociálnym bytom. Rozdala hlasovacie
lístky a vysvetlila priebeh hlasovania. Oboznámila poslancov o stavu bytov, ktoré byty
vyhovujú a ktoré nie. Pri predlžení zmlúv nájomníkom sa má brať ohľad hlavne príjem, aby
bol vyhovujúci. Na vyhodnotenie výsledkov určila zamestnankyne OcÚ p. Jamborovú a sl.
Vrškovú.
Byt č. 1. Baloghová Zuzana - Platí nájomné na čas, byt je v poriadku. Pri kontrole sa zistili
nedostatky a to plesnivé a mokré steny, treba zistiť či neuniká niekde voda. Príjem vyhovuje.
Byt č. 2. Praţenicová Zuzana - V čase kontroly nemala uhradené nájomné za dva mesiace,
ale už to uhradila. V byte sú jedny dvere rozbité, v byte sa nachádza pes, a vnuk pani
Praženicovej nepredložil potrebné potvrdenie o príjme.
Byt č. 3. Karol Gajdošík - Má pokazenú trúbu, má šváby ale byt čistý, udržiavaný. Predložil
potrebné dokumenty. Príjem vyhovuje
Byt č. 4. Beata Šoun - Byt v hroznom stave, nevyhovuje na bývanie. Treba vymeniť podlahu,
kuchynskú linku, vymaľovať. Mala neuhradené nájomné, ale už uhradila Príjem vyhovuje.
Byt č. 5. Silvia Jamrichová - Balkónové dvere pokazené. Nemala uhradené za 2 mesiace ale
už to uhradila. Byt pekný, udržiavaný. Nepredložila potrebné potvrdenia o príjme. Starostka
obce prečítala poslancom žiadosť pani Jamrichovej.
Byt č. 6. Mária Balogová - Byt v poriadku, platí na čas, príjem vyhovuje.
Byt č. 7. Jozef Deszkás - Byt v poriadku, platí na čas, príjem nie je zohľadnený pracuje pre
obec- učí angličtinu v škôlke.
Byt č. 8. Károly Markó - Plesnivé steny, šváby. Jeden mesiac nemala zaplatené ale už
doplatila. Príjem vyhovuje.
Byt č. 9. Andrej Csehy - Byt v poriadku. Pokazené dvere. Príjem vyhovuje.
Byt č. 10. Vojtech Mikóczi - Byt vyhovuje. Príjem vyhovuje.
Byt č. 11. Ivan Ţilinský - Byt vyhovuje. Dal si namontovať klímu. Príjem vyhovuje.
Poslanci jednoznačne sa zhodli, že byty ktoré sa zničili chybou nájomníka , nájomník
bytu musí dať byt do pôvodného stavu a to behom 2 mesiacov v opačnom prípade sa zmluva
o nájme sa nepredlží. Poslanci navrhli aj deratizáciu celej bytovky proti švábom.
Výsledok hlasovania: byt č. 1 – 7x áno
byt č. 2 – 3x áno , 3x nie, ( 1 možno, ak doloží potrebné dokumenty)
byt č. 3 – 7x áno
byt č. 4 – 2x áno, 2x nie, 3x áno ale dať byt do pôvodného stavu
byt č. 5 – 1x áno, 6x nie
byt č. 6 – 7x áno
byt č. 7 – 7x áno
byt č. 8 – 7x áno
byt č. 9 – 7x áno
byt č. 10 – 7x áno
byt č. 11 – 6x áno, 1x nič
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
výsledok hlasovania

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 51/2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu10. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20 hod. 49 min.
V Hubiciach dňa 07.08.2019

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

Overovatelia : Ján Tóth
Attila Szabó

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

