Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 13.10.2020 o 18:00 v budove Obecného úradu
___________________________________________________________________________
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice - zapisovateľka – p. Jamborová,
overovatelia –p. Tóth, Lengyel
3. Kontrola uznesení z OZ konaného 04.09.2020 – Szabó, Johancsiková
4. Žiadosť Ing. P. Lesu o Predchádzajúci súhlas vlastníka správcu s pripojením
odberného plynového zariadenia zo dňa 07.09.2020, žiadosť o kópiu zápisnice ...... zo
dňa 16.09.2020
5. Prerokovanie návrhov VZN na rok 2021
6. Zmeny v rozpočte za rok 2020
7. Odsúhlasenie podpory DHZ na rok 2020-2021
8. Prejednávanie návrhov z verejnej chôdze konanej 09.09.2020
9. Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska
10. Žiadosť o zaradenie časti pozemku na parc. Č. 168/8 k.ú. Hubice do ÚP obce Hubice
v zmysle uznesenia o otvorení ÚP obce Hubice zo dňa 14.07.2020
11. Žiadosť SVBaNP20sedmička
12. Diskusia
13. 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. Starostka
obce doplnila do programu ďalší bod , program sa zmenil nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice - zapisovateľka – p. Jamborová,
overovatelia –p. Tóth, Lengyel
3. Kontrola uznesení z OZ konaného 04.09.2020 – Szabó, Johancsiková
4. Žiadosť Ing. P. Lesu o Predchádzajúci súhlas vlastníka správcu s pripojením
odberného plynového zariadenia zo dňa 07.09.2020, žiadosť o kópiu zápisnice ...... zo
dňa 16.09.2020
5. Prerokovanie návrhov VZN na rok 2021
6. Zmeny v rozpočte za rok 2020
7. Odsúhlasenie podpory DHZ na rok 2020-2021
8. Prejednávanie návrhov z verejnej chôdze konanej 09.09.2020
9. Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska
10. Žiadosť o zaradenie časti pozemku na parc. Č. 168/8 k.ú. Hubice do ÚP obce Hubice
v zmysle uznesenia o otvorení ÚP obce Hubice zo dňa 14.07.2020
11. Žiadosť SVBaNP20sedmička
12. Prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 10.452,- €
13. Diskusia
14. Záver
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmeny v programe rokovania

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 95/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Overovatelov zápisnice: Juraj Lengyel
Ján Tóth
a
Zapisovateľku: Katarína Jamborová
Bolo prijaté uznesenie č. 96/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
K bodu 3. Kontrola uznesení z OZ konaného 04.09.2020 – Szabó, Johancsiková
Kontrolu plnenia uznesení vykonala p. Johancsiková. Skonštatovala, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené., resp. sa priebežne plnia , kontrolou neboli zistené
nedostatky.
K bodu 4. Žiadosť Ing. P. Lesu o Predchádzajúci súhlas vlastníka správcu s pripojením
odberného plynového zariadenia zo dňa 07.09.2020, žiadosť o kópiu zápisnice ...... zo
dňa 16.09.2020
Starostka obce oboznámila poslancov zo žiadosťou p. Lesu zo dňa 16.09.2020 - o kópiu
zápisnice obecného zastupiteľstva.
Predchádzajúci súhlas vlastníka správcu s pripojením odberného plynového zariadenia:
poslanci boli informovaný o žiadosti pána Lesu o podpísaní súhlasu vlastníka správcu s
pripojením odberného plynového zariadenia. Po konzultácií s SPP bolo doporučené aby
plynovú prípojku p. Lesa realizoval rovno z plynového vedenia, ktoré má priamo na svojom
pozemku.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh SPP.

K bodu 5. Prerokovanie návrhov VZN na rok 2021
Poplatok v MŠ
Starostka obce spravila prieskum ohľadom poplatku MŠ - mesačné školné. V okolitých v
niektorých obciach majú vyššie poplatky.
Návrh starostky na zvýšenie poplatku
s trvalým pobytom – 15,00 eur/mesiac
bez trvalého pobytu – 50,00 eur/mesiac
iba dieťa s trvalým pobytom- 30,00/mesiac
1 rodič+ dieťa s trvalým pobytom – 30,00/mesiac

Zvýšenie poplatku platí od 01. januára 2021
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s návrhom zvýšiť poplatok mesačné školné a to nasledovne:
s trvalým pobytom celej rodiny v obci Hubice – 15,00eur/ mesiac
bez trvalého pobytu dieťaťa a rodičov v obci Hubice – 50,00 eur/mesiac
Trvalý pobyt dieťaťa a bez trvalého pobytu rodičov v obci Hubice- 30,00/mesiac
Trvalý pobyt dieťaťa a 1 rodič s trvalým pobytom v obci Hubice – 30,00/mesiac

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

Bolo prijaté uznesenie 97 /2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Poplatok za rozvoj
Sadzba poplatku 20,00/m2 bolo prijaté vo VZN v roku 2016. Odvtedy sa poplatok
nezvyšoval. Podľa prieskumu okolité obce majú maximálnu hodnotu poplatku. Starostka
navrhla zvýšenie poplatku z 20,00eur/m2 na 30,00eur/m2.
Zvýšenie poplatku platí od 1. januára 2021.
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s návrhom zvýšiť poplatok z 20,00eur/m2 na 30,00eur/m2.

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

Bolo prijaté uznesenie 98 /2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Daň z pozemkov
Starostka predložila návrh. Tento návrh tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s návrhom zvýšiť poplatok za daň pozemkov na 0,85%

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

Bolo prijaté uznesenie 99 /2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Daň zo stavieb
Starostka predložila návrh. Tento návrh tvorí prílohu zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s návrhom zvýšiť poplatok za základu sadzbu dane zo stavieb na 0,088 m2

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

Bolo prijaté uznesenie 100 /2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 6. Zmeny v rozpočte za rok 2020
Materská škola
Od septembra sa zvýšila kapacita škôlky na 25 detí. Prevádzkový poriadok nebol
aktualizovaný. Po kontrole hygieny bolo treba vymaľovať celú škôlku, vymeniť podlahu
v spálni a následne sa vymenilo aj jedálenskej časti, v kuchyni pribudli nové nerezové regále
a umývadlo. Celkové náklady na MŠ boli 7.228,00 eur.
Z dôvodu veľkého záujmu o škôlku, starostka dala vypracovať projekt na zvýšenie kapacity
na 50 detí. V budove škôlky by sa zrekonštruovalo vrchné poschodie. Tento projekt bude stáť
obec 4.700,00 eur.
Hasičská zbrojnica
V hasičskej zbrojnici sa urobila voda, plyn, podlaha v garážovej časti, omietka. Výdavky ešte
neboli vyčíslené, nakoľko ešte neboli dodané faktúry za posledné práce.

Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zmeny v rozpočte

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

Bolo prijaté uznesenie 101/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu 7. Odsúhlasenie podpory DHZ na rok 2020-2021
Hasiči z vlastných prostriedkov vyplatili omietky v zostávajúcej časti hasičskej zbrojnice,
ktorá stála 3.500,00 eur.
Starostka navrhla poslancom schváliť vrátenie týchto výdavkov v dvoch splátkach a to:
Do 31.12.2020 – 1.500,00 eur
Do 31.1.2021 – 2.000,00 eur

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vrátenie výdavkov pre hasičov 3500 eur.

Hlasovanie
za: 5 (, Eššek, Johancsiková, Nagy, Szabó, Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 2 ( Ing. Bohumel, Lengyel)

Bolo prijaté uznesenie 102/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 8. Prejednávanie návrhov z verejnej schôdze konanej 09.09.2020
Poslanci si vypočuli návrhy z verejnej schôdze konanej 09.09.2020, ktorá bude aj zverejnená.
K bodu 9. Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska
Treba schváliť prevádzkové hodiny detského ihriska pri MŠ. Poslanci navrhli otváraciu dobu
a to nasledovne:
Pondelok - Nedeľa 8:00- 20:00 deti MŠ, verejnosť
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
otváraciu dobu detského ihriska pri MŠ : Pondelok- Nedeľa 8:00- 20:00 deti MŠ, verejnosť

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

Bolo prijaté uznesenie 103/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 10. Žiadosť o zaradenie časti pozemku na parc. Č. 168/8 k.ú. Hubice do ÚP obce
Hubice v zmysle uznesenia o otvorení ÚP obce Hubice zo dňa 14.07.2020
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou o zaradenie časti pozemku na parc. Č. 168/8
k.ú. Hubice do ÚP obce Hubice v zmysle uznesenia o otvorení ÚP obce Hubice zo dňa
14.07.2020. Poslancom bolo vysvetlené o ktorú parcelu ide.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zaradenie časti pozemku na parc. Č. 168/8 k.ú. Hubice do ÚP obce Hubice
Hlasovanie
za: 6 ( Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková,Lengyel, Nagy, Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 1 Szabó

Bolo prijaté uznesenie 104/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu 11.Žiadosť SVBaNP20sedmička
Starostka prečítala poslancom žiadosť od SVBaNP20 sedmička. Obyvatelia bytového domu č.
27 žiadajú obec o vyriešení problému s holubmi.

K bodu 12.Prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 10.452,- €
Starostka informovala poslancov o možnosti prijatia návratnej finančnej výpomoci vo výške
10.452,- € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19.

Obecné zastupiteľstvo
A/schvaľuje
Prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 10.452,- € na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19.

B/berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci.

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

Bolo prijaté uznesenie 105/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 13. Diskusia

-

-

starostka oznámila, že kvôli pandémii Covid -19 sa tento rok oslava ku dňu dôchodcov
sa neuskutoční. Dôchodcovia tento rok dostanú ako darček vitamínové balíčky v
hodnote 20 eur. Balíčky sa môžu prevziať od 20. októbra do 20. novembra.
kúpili nové verejné smetné koše

K bodu 14 Záver

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.hod. 05 min.

V Hubiciach dňa 14.10.2020

Mária Horváthová - starostka obce

Overovatelia: Juraj Lengyel

Ján Tóth

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

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

