Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 11.03.2019 o 17:00 v zasadačke OcÚ Hubice
___________________________________________________________________________
Program
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Odsúhlasenie návrhov zmlúv:
- MAXNETWORK – optické vedenie v obci – rekonštrukcia obecného rozhlasu
- ukončenie zmluvy – Kaliant
- Moje notifikácie – Miroslav Šimko
4. Vyradenie osobného auta FABIA
5. Odkúpenie VO a OK od p. Tánczosa
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 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
Blažej Nagy
Zapisovateľka: Katarína Jamborová

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 24 /2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu 3. Odsúhlasenie návrhov zmlúv:
- MAXNETWORK – optické vedenie v obci – rekonštrukcia obecného rozhlasu
- ukončenie zmluvy – Kaliant
- Moje notifikácie – Miroslav Šimko

-

MAXNETWORK – optické vedenie v obci – rekonštrukcia obecného rozhlasu
Pani starostka Mária Horváthová oboznámila poslancov s ponukami. Vysvetlila aké sú
výhody, že pre obec je to 0 nákladmi. Oboznámila poslancov s mesačnými nákladmi do
budúcna pre občanov pri objednaní internetu od tejto spoločnosti.Každý jeden obyvateľ si
môže objednať túto službu.V okolitých obciach to už funguje, robí sa to teraz v Lehniciach.V
budúcnosti by sa mohlo napojiť aj na televíziu.Pán Horváth sa informoval či sa to týka celej
obci alebo len niektorej časti. Starostka odpovedala, že týkalo by sa to celej obcí. Ďalej
informovala poslancov takto by sa zrekonštruovalo aj verejný rozhlas aj kamerový systém.
Poslanci sa pýtali prítomného pána Horvátha aký má názor, keďže sa zaoberá s IT službami.
P. Horváth počul na tú firmu aj záporné aj kladné skúsenosti. Viac ľuďom to ale vyhovuje.
Informovali sa ešte ako by to bolo vedené. Vedené by to bolo vzduchom kde je elektrické
vedenie. O túto službu by mali záujem aj občania ktorý žijú na Hubice Dvory.

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
navrhnutú zmluvu firmy Maxnetwork

Hlasovanie:
za 7 (Ing. Bohumel, Eššek, Johancsiková, Lengyel, Nagy, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-25 /2019, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
-

Ukončenie zmluvy – Kaliant

Starostka Mária Horváthová oznámila poslancom ku koncu mesiaca marec sa ukončí zmluva
s firmou Kaliant. Máme spoločnosť ktorá nám robí IT službu .

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh na ukončenie zmluvy s firmou KALIANT

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

Bolo prijaté uznesenie č. Pl- 26 /2019, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

-

Moje notifikácie – Miroslav Šimko
Starostka obce Mária Horváthová informovala poslancov o ponuke Miroslava Šimka- Moje
notifikácie.
Starostka Mária Horváthová informovala poslancov čo vlastne znamená moje notifikácie.Sú
to SMS správy , mailová správa.To čo sa dáva do rozhlasu by sa dostavalo aj v SMS správe.
Napríklad: odvoz KO, oznamy o podujatiach. Stálo by to 7 eur mesačne pre obec.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ponuku Moje notifikácie- Miroslav Šimko

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

proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-27 /2019, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 4. Vyradenie osobného auta FABIA
Pani starostka Mária Horváthová preposielala poslancomposudok automechanika na opravu
auta Škoda Fabia, v ktorom poslanci mohli vidieť všetky potrebné opravy. Celkové náklady
by presiahli celkovú hodnotu osobného auta Fabia.Poslanci sa dohodli, že sa auto dá na
inzerát za 200 eur. V prípade neúspešného predaja sa autobude musieť dať na odpis
a odovzdať na šrotovisko. Auto však musí mať platné STK aj keď sa dá na šrotovisko.

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj osobného auta Škoda Fabia za 200 eur

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

proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 28 /2019, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 5. Odkúpenie VO a OK od p. Tánczosa
Starostka obce už na minulom zasadnutí oboznámila poslancov o odkúpení VO a OK od pána
Tánczosa. Poslanci odpredaj kanalizácie už odsúhlasili na minulom zasadnutí. Boli
spomenuté svetlá ktoré boli spomenuté že nie sú namontované , avšak sa zistilo že sú len inak
ako to bolo v projekte. Nachádza sa tam 6 lámp len sú ďaleko od seba. P. Eššek navrhol aby
sa na poslednú lampu namontovalo rameno, ktoré by svietilo na väčšiu plochu. Poslanci sa
dohodli o odkúpenie VO za 1 euro a tým pádom to bude majetkom obce.

Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odkúpenie VO za 1 euro aby to bolo majetkom obce.

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

proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl –29/2019 , ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

6- Diskusia

Fašiangy- Starostka Mária Horváthová vyhodnotila fašiangy za úspešne.Oboznámila
poslancov že za fašiangový sprievod sa vyzbieralo 562,90 eur. Z týchto peňazí sa kúpia
stromy ktoré sa budú sadiť 20. apríla na deň zeme.Pán Nagy sa informoval prečo po
fašiangovom sprievode nebolo pohostenie. Starostka povedala že zúčastnený na fašiangovom
sprievode nemali záujem o občerstvenie a z toho dôvodu pohostenie-posedenie sa bude konať
pri sadení stromčekov v spomínanom termíne.
Pán Bohumel sa informoval či sa podal nijaký projekt na skrášlenie našej obce pred škôlkou.
Starostka konštatovala že projekt nie je podaní, ale máme k dispozícií 2 lavičky ktoré sa mali
nasadiť pred obecným úradom. Tie lavičky by sa tam mohli namontovať a aj tam by sa mohlo
vysadiť pár stromčekov.
Starostka oboznámila poslancov o podaní 2 žiadosti od občanov o výrube stromov v obci.
Pani Johancsiková sa informovala či by sa nemohli vyrúbať aj tuje pri cintoríne. Čaká sa na
vyjadrenie projektu Dom smútku. Pán A. Horváth sa informoval ohľadom jeho žiadosti na
orezávanie stromov a zistenie zdravotného stavu stromov. Starostka vysvetlila že z úradu
životného prostredia Dunajskej Strede oznámili že zdravotný stav stromov musí určiť
arboréta.
Starostka obce oboznámila poslancov s nápadom vyčistiť park od vyschnutých a padnutých
stromov. Stromy by mohli občania na svoju potrebu poodnášať.Starostka bude mať stretnutie
zo zamestnancami úradu ochrany prírody, a vtedy by sa spravila kontrola stromov. Do
komisie verejný poriadok ,životné prostredie sa prihlásila občanka obce Rebeka Horváthová.
Do komisie športu Soňa Vidová.
Starostka ďalej informovala poslancov o maľovaní priestorov obecného úradu. Bude to robiť
firma Domov s.r.o. ktorý stavajú bytový dom pre obec. Nebude to obci stáť nič bude to
financované z fondu.
Ďalej sa poslanci informovali o odkúpenie ihriska. Ihrisko je vo vlastníctve viacero vlastníkov.
Starostka obce informovala poslancov o preplatenie faktúry na vykastrovanie mačiek pána
Hanica, ktoré našiel v obci a si ich prisvojil. Poslanci jednoznačne odmietli túto žiadosť na
ktorú obec nemá financie.

Pán Tóth sa informoval ohľadom rampy ktorá sa nachádza smerom na dočasné úložisko.Pýtal
sa či by sa to nemohlo zatvárať totiž občania nosia smetí mimo otváracích hodín na dočasné
úložisko a nechávajú to pred bránou. Pán Bohumel nesúhlasí s týmto nápadom. Vysvetlil je
to prístupová cesta k čističke a musí to byť sprístupnené 24 hodín denne. Poslanci navrhli
namontovať kameru pri dočasnom úložisku.
Ďalej poslanci navrhli riešenie elektriny na dočasnom úložisku ktorá by sa mohla natiahnuť
od ČOV.

Ďalej sa pán A. Horváth informoval v mene rodičov, či by sa nemohlo nijak riešiť desiata
deťom v škôlke. Pán Szabo povedal, že je to v štádiu riešenia.
Pán A. Horváth sa informoval aj ohľadom telocvične pre škôlku, či by sa to nemohlo
zrealizovať priestoroch v pivnici. Deti chodia na telocvik do kultúrneho domu. Navrhlo sa
riešenie hore v priestoroch bývalej ZŠ, ale tam nie sú nato taktiež vhodné priestory.
Ďalej starostka oznámila že do škôlky sa objednalo 10 nových postieľok pre deti.
Pán Tóth sa informoval ohľadom preberaní budovy po rekonštrukcii. Sú tam viditeľné chyby
napríklad: obitý roh, po demontáži lešenia viditeľné fľaky.
Ďalej starostka oznámila že vchodové dvere ktoré sa vymenili za nové sa použijú v budove za
staré medzi dvere.
Deň obce- Starostka oznámila že na dni obce predávať bude jednota dôchodcov a hasiči.
Oboznámila poslancov s programom.
Ďalej p Bohumel informoval poslancov o stave rekonštrukcie existujúcej čističky odpadových
vôd. Informoval ohľadne novej výstavbe čistiarne odpadových vôd pri BPS.

K bodu 7. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18h50min.

V Hubiciach dňa 11.03..2019

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

Overovatelia :Ján Tóth............................................................

Blažej Nagy ............................................................

