Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 04.09.2020 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. Szabó, Johancsiková
3. Kontrola uznesení z OZ konaného 14.07.2020- Bohumel, Tóth
4. Odsúhlasenie nájomcov do novej BJ č. 401
5. Odsúhlasenie odpredaj pozemku pod novou trafostanicou ZS na parcele č. 118/1 vo
výmere 36m2, celkovej hodnote 100 eur
6. Diskusia
7. 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 6 a OZ je uznášania schopné.
Ospravedlnený: Ján Tóth

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó )
proti : 0
zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice: Attila Szabó
Dana Johancsiková

Zapisovateľka: Katarína Jamborová
Bolo prijaté uznesenie č. 91/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 3. Kontrola uznesení z OZ konaného dňa 14.07.2020
Kontrolu plnenia uznesení vykonal poslanec p. Ing Ľuboš Bohumel. Skonštatoval, že
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené, resp. sa priebežne plnia, kontrolou
neboli zistené nedostatky.

K bodu 4. Odsúhlasenie nájomcov do novej BJ č. 401
Starostka obce predložila poslancom návrh na rozdelenie bytov do novej BJ č. 401,
predložila im aj zoznam žiadateľov. Návrh aj zoznam tvorí prílohu tejto zápisnice.
Pri nájomcov v bytovom dome 347 I. Žilinský si vymení byt s pánom K. Lyžicom.
Ďalej by bolo treba zrekonštruovať 3 izbový byť č.1 v bytovom dome 347. Nájomcovi
(Zuzane Baloghovej) bol ponúknutý byt v bytovom dome č. 401. Keď odmietne tak miesto
nej by sa mal do toho 3 izbového bytu nasťahovať pán Deszkás z bytového domu č. 347.
Ďalej
Obec potrebuje do MŠ riaditeľa/ku a v prípade záujmu vieme poskytnúť jeden obecný byt.

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh na rozdelenie bytov tak ako bol predložený

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó)
proti : 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 92/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 5. Odsúhlasenie odpredaj pozemku pod novou trafostanicou ZS na parcele č.
118/1 vo výmere 36m2, celkovej hodnote 100 eur

Starostka obce informovala poslancov , že treba odsúhlasiť odpredaj pozemku pod novou
trafostanicou prospech západoslovenská distribučná, a.s. na parcele č. 118/1 vo výmere 36
m2 je potrebný predať spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s odpredajom pozemku pod novou trafostanicou ZS na parcele č. 118/1 vo výmere 36m2,
celkovej hodnote 100 eur

Hlasovanie:
za: 6(Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó)
proti : 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 93/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 6. Na schválenie zmluvy paušálneho ročného poplatku na jedného obyvateľa

podľa počtu obyvateľov na činnosť územného plánovania a stavebného konania vo výške
4,00 eur z 2,00 eur

Starostka obce informovala poslancov o schválení zvýšenia paušálneho ročného poplatku na
jedného obyvateľa podľa počtu obyvateľov na činnosť územného plánovania a stavebného
konania vo výške 4 eur na 2 eura. Stavebný úrad má obec v Šamoríne. Za poštovné za rok
2019 boli výdavky 620 eur. Aby sa znížili výdavky za poštovné sa budú posielať rozhodnutia,
povolenia vydané stavebným úradom v Šamoríne cez Slovensko.sk hlavne pre právnické
osoby a ostatným poštou.

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmluvu paušálneho ročného poplatku na jedného obyvateľa podľa počtu obyvateľov na
činnosť územného plánovania a stavebného konania vo výške 4,00 eur z 2,00 eur
Hlasovanie:

za: 6(Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó)
proti : 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 94/2020 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 6.Diskusia
Starostka obce ani poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a návrhy na prerokovanie

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19 hod. 00 min.

V Hubiciach dňa 07.09.2020

Mária Horváthová- starostka obce

Overovatelia: Attila Szabó
Dana Johancsiková
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