Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 16.08.2018 o 19:00 v zasadačke OcÚHubice
___________________________________________________________________________
Program
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Stanovenie podmienok prenájmu hrobových miest na cintoríne Hubice na obdobie
2018 – 2028, stanovenie ceny a spôsobu prenájmu hrobových miest (zaradenie
dodatku k VZN o stanovení poplatku za hrobové miesta – návrh poslankyne p.
Nagyová: 1,00 €/rok/jednohrob, urnové miesta
5. Stanovenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie do orgánov samosprávy 2018 – 2022 vo volebnom okrsku Hubice (č.1) –
Návrh – počet poslancov - 7
6. Diskusia – návšteva obce Gomba – HU (25.08.2018)
- Zájazd na Moravu – účasť občanov, propagácia(symbolický rezervačný poplatok –
5,0 €/os)
- Vyjadrenie k žiadosti o predaj pozemku p. Szabó
7. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodom 1.,2. Otvorenie zasadnutia, Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných.Starosta konštatoval, že
počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Ospravedlnení poslanci: Viola, Horváth
Poslanec p.Tóth požiadal o zaradenie do programu rokovania schôdze OZ Hubice ,
opakované prerokovanie odpredaja pozemku pre p. Szaba, pre potreby OldShool s.r.o..

Hlasovanie:

za: 5(Eššek, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Poslanci rozhodli,že do programu zasadanie Obecného zastupiteľstva bude zaradený
odpredaj pozemku, hodný osobitného zreteľa , podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991
Z.z. o majetku obcí , v znení jeho neskorších predpisov, pre žiadateľa p. Szabó, Hubice pre
potreby Old Shool s.r.o..

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
schvaľuje
zaradenie do program rokovania bod č. 6. Opakované prerokovanie odpredaja časti pozemku
vo vlastníctve obce KN-C 117/1, podľa § 9 a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku
obcí , v znení jeho neskorších predpisov, pre žiadateľa p. Szabó, Hubice pre potreby Old
Shool s.r.o.. Pôvodný bod č.6 (Diskusia) bude uvedený ako bod č. 7.

Overovatelia zápisnice: Dana Johancsikova
Ján Tóth
Zapisovateľka: Katarína Jamborová

Hlasovanie:

za: 5(Eššek, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 216/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Pl – 217/2018 – trvá nepodali cenovú ponuku

OZ berie na vedomie informácie o plnení uznesení.

Hlasovanie:

za: 5(Eššek, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 217/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 4. Stanovenie podmienok prenájmu hrobových miest na cintoríne Hubice na
obdobie 2018 – 2028, stanovenie ceny a spôsobu prenájmu hrobových miest (zaradenie

dodatku k VZN o stanovení poplatku za hrobové miesta – návrh poslankyne p.
Nagyová: 1,00 €/rok/jednohrob, urnové miesto
Starosta obce navrhol cenu za jednohrob 1euro/rok
Poslanci navrhli stanoviť cenu aj za detský hrob. Ďalej starosta navrhol vybudovať urnovú
stenu, obec sa rozrastá a cintorín časom nebude môcť poskytnúť dostatok hrobových miest.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
podaný návrh pána starostu na určenie cien za hrobové miesto

schvaľuje
nasledujúce ceny za hrobové miesta: detský hrob 0,50eur/rok (5 eur na 10 rokov)
jednohrob 1 eur/rok (10 eur na 10 rokov)
dvojhrob 2 eur/rok (20 eur na 10 rokov)

Hlasovanie:

za: 5(Eššek, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 218/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 5. Stanovenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie do orgánov samosprávy 2018 – 2022 vo volebnom okrsku Hubice (č.1) –
Návrh – počet poslancov – 7
Starosta obce navrhol 7 poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie do orgánov
samosprávy 2018 -2022.Stanovili aj to že pracovný úväzok starostu na budúce volebne
obdobie 2018-2022 zostane 100%.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice

berie na vedomie
podaný návrh pána starostu na 7 poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie do
orgánov samosprávy 2018-2022 vo volebnom okrsku Hubice.
schvaľuje
V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2018 utvorenie 1 volebného obvodu, v ktorom sa bude voliť 7 poslancov.

Hlasovanie:

za: 5(Eššek, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 219/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 6 .-Vyjadrenie k žiadosti o predaj pozemku p. Szabó
Pán Szabó informoval prítomných ,že majú záujem si odkúpiť časť obecného pozemku ktorý
je vedľa reštaurácie Old School s.r.o. pre vybudovanie 11 parkovacích miest pre návštevníkov
reštaurácie. Hlavný kontrolór obce Hubice podal stanovisko ku odpredaju časti pozemku vo
vlastníctve obce Hubice pre Old School s.r.o., ktoré je prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra ku odpredaju časti pozemku vo vlastníctve obce Hubice pre
Old School s.r.o..
schvaľuje
odpredaj časti pozemku CKN- 117/1 katastrálne územie Hubice na účel vybudovania
parkovacích miest, podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí , v znení
jeho neskorších predpisov , pre žiadateľa p. Szabó, Hubice, pre potreby Old School s.r.o.

Hlasovanie:

za: 5(Eššek, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)

proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 220/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 7. Diskusia
– návšteva obce Gomba – HU (25.08.2018)
Starosta obce informoval poslancov o návšteve obce Gomba (Hu) pre nadviazanie
spolupráce medzi našimi obcami.Návšteva obce sa uskutoční 25.08.2018. Bol prečítaný mail
od starostu obce Gomba-Maďarsko o návrhu priebehu návštevy našich predstaviteľov
a občanov obce Hubice (SK) v maďarskej obci Gomba.

- Zájazd na Moravu – účasť občanov, propagácia(symbolický rezervačný poplatok – 5,0
€/os)
Pán starosta informoval poslancov že výdavky na výlet na Moravu presiahol rozpočet
vyčlenený na výlet pre dôchodcov.Poslanci sa dohodli že sa bude zbierať rezervačný poplatok
vo výške 5 eur.
-p.Tóth navrhol aby sa vybudoval chodník a osvetlenie na miestnom cintoríne a vykonal
orezávanie suchých konárov pri cintoríne
-ďalej upozornil starostu na zápach v dedine ktorý sa šíri od čističky a od bioplynovej stanice
-p. Nagyová sa informovala prečo sú zastavené práce na stavbe požiarnej zbrojnice. Starosta
reagoval na otázku: práce sú zastavené z dôvodu čakania na nový statický posudok a výkres.
-poslanci na základe sťažnosti občanov prediskutovali neporiadok v obci a dali na starosť
starostovi zvýšený dohľad nad poriadkom.

K bodu 8. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.40 h.

V Hubiciach dňa 20.08.2018

..............................................................
Jozef Hanic – starosta obce

Overovatelia : Dana Johancsiková
Ján Tóth

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

