UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hubice konaného 15.12. 2017 o 18:30
v zasadačke OcÚ Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Jozef Hanic, starosta obce
Poslanci OZ: Eššek, Horváth, Mgr. Nagyová, Szabó, Tóth, Viola
Neprítomní poslanci: Johancsiková
Ďalej boli prítomní: Bc. Vršková, Mgr. Radics
PROGRAM:
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení OZ Hubice
Návrh – stanovenie sadzby „Poplatku za rozvoj“ na územi obce Hubice platného od
1.1.2018
Doterajšia sadzba: 20,00 €/m2 – všeobecne
Návrhu: členenie sadzby: §7 odst.2pism a) na stavby na bývanie: 20,00 €/m2 – zostáva
pôvodná sadzba
§7 odst. 2 pism b) at d) 5,00 €/m2 – stavby na
pôdohosp.produkciu, skleníky, sklady, priemyselné stavby, administratíva
§7 odst.2 pism. E) 10,00 €/2 – ostatné stavby
5. Schválenie výdavkov a príjmov – úprava Rozpočtu za rok 2017 – poverenie
hl.kontrolóra
6. Návrh - schválenie Rozpočtu na rok 2018
7. Návrh – Zmena Podmienok odmeňovania poslancov OZ Hubice – návrh zvýšiť
odmenu za účasť na OZ z 15,00 € na 20,00 €/1OZ
Doplniť odmenu za účasť na zasadaní poslancov OZ (investičná, priestupková,
školská) – 10,00 €/1 komisia
8. Prerokovanie vyuţitia budovy – rozšírenia kapacity Materskej škôlky Hubice,
prenájom na školskú činnosť. Návrh na
9. Diskusia
 Plán projektov na 2018 – miestne komunikácie, technika pre zber odpadov,
kultúrny dom, výmena telies svietidiel VO, park oddychu za KD
 Cena za KO na r. 2018 – zvýšenie cien M. Pedersen +10%, zvýšenie za
skládkovanie ZOHZO na r. 2018 +10%
 Komunitný plán obce . prorozvoj 2018
 Cyklomapa Podunajsko
 Ţiadosť starostu o preplatenie dovolenky 2016
 iné
10. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodom 1., 2. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
UZNESENIE č. Pl-172/2017

Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
B/ s c h v a ľ u j e
program rokovania obecného zastupiteľstva s navrhnutými doplnkami
C/ u r č u j e
za zapisovateľku Bc. Nikolu Vrškovú, a za overovateľov zápisnice: Peter Horváth a Attila
Szabó.

........................................
Jozef Hanic
K bodu 3. Správa o plnení uznesení OZ Hubice
UZNESENIE č. Pl-173/2017

Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informácie o plnení uznesení
168/2017 – návrh na riešenie SSÚ Šamorín trvá
169/2017 – návrh na schválenie prijatia daru – trvá
158/2017 – schválenie investičného zámeru – trvá, k danej veci zatiaľ nebolo rozhodnuté

........................................
Jozef Hanic
K bodu 4. Návrh – stanovenie sadzby „Poplatku za rozvoj“ na území obce Hubice
platného od 1.1.2018

UZNESENIE č. Pl-174/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
podané informácie o pôvodnej sadzbe a o moţných členeniach „Poplatku za rozvoj“ podľa
návrhu

B/ schvaľuje
členenie „Poplatku za rozvoj“ podľa návrhu:
- §7 odst.2pism a) na stavby na bývanie: 20,00 €/m2 – zostáva pôvodná sadzba
- §7 odst. 2 pism b) at d) 5,00 €/m2 – stavby na pôdohosp.produkciu, skleníky, sklady,
priemyselné stavby, administratíva
- §7 odst.2 pism. E) 10,00 €/2 – ostatné stavby

........................................
Jozef Hanic

K bodu 5. Schválenie výdavkov a príjmov – úprava Rozpočtu za rok 2017 – poverenie
hl.kontrolóra, schválenie zmluvy
UZNESENIE č. Pl-175/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
ţe hlavný kontrolór od 15.januára do 31.januára bude vykonávať kontrolu dokladov
a výsledok bude predloţený na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

B/ schvaľuje
Mandátnu zmluvu so spoločnosťou ENTUS PRO s.r.o. (poskytnutie odborných sluţieb,
účtovníctvo) s úpravami, ktoré boli dohodnuté na zasadnutí.

........................................
Jozef Hanic

K bodu 6. Návrh - schválenie Rozpočtu na rok 2018
UZNESENIE č. Pl-176/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020.

B/ schvaľuje
rozpočet na rok 2018, tak ako bol predloţený.
rok 2018
CELKOM PLÁNOVANÝ PRÍJEM
CELKOM PLÁNOVANÉ VÝDAVKY
ROZDIEL

489 080 €
479 480 €
9 600 €
........................................
Jozef Hanic

K bodu 7. Návrh – Zmena Podmienok odmeňovania poslancov OZ Hubice – návrh
zvýšiť odmenu za účasť na OZ z 15,00 € na 20,00 €/1OZ. Doplniť odmenu za účasť na
zasadaní komisie OZ (investičná, priestupková, školská) – 10,00 €/1 komisia
UZNESENIE č. Pl-177/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh zvýšiť odmenu za účasť na OZ a doplniť odmenu za účasť na zasadaní komisie OZ.

B/ schvaľuje
zvýšiť odmenu za účasť na OZ na 30 € a odmenu za účasť na zasadaní komisie OZ na 10 €.

........................................
Jozef Hanic

K bodu 8. Prerokovanie využitia budovy – rozšírenia kapacity MŠ Hubice, prenájom na
školskú činnosť. Návrh na:
UZNESENIE č. Pl-178/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh ţiadosti o podporné stanovisko a schválenie nájomných priestorov pre Súkromnú
základnú školu Adventim. OZ sa rozhodlo o presunutí riešenia ţiadosti na ďalšie zasadnutie
OZ.

........................................
Jozef Hanic

K bodu 9. Diskusia
UZNESENIE č. Pl-179/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
ţiadosť pána starostu – preplatenie dovolenky za rok 2016

B/ schvaľuje
preplatenie dovolenky starostovi obce Hubice za rok 2016

........................................
Jozef Hanic

