Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 28.06.2018 o 18:30 v zasadačke OcÚ Hubice
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra, Schválenie Záverečného účtu obce Hubice
za rok 2017
4. Stanovenie podmienok prenájmu hrobových miest na cintoríne Hubice na obdobie
2018 – 2028, stanovenie ceny a spôsobu prenájmu hrobových miest.
5. Stanovenie podmienok – na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj časti pozemku C
KN- 117/1 v katastri obce Hubice , na účel vybudovania parkoviska , podľa Uznesenia
OZ Hubice
6. Schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Hubice
v prospech Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava na zriadenie vedenia VN 22kV
a umiestnenie trafostanice na pozemku parc.č.70/1,2,3; 113/1; 114/1; 118/1,48;
119/1,2; 141/1,2 v katastri obce Hubice
7. Schválenie zmeny pracovnej doby OcÚ Hubice – podľa priloženého rozpisu
s účinnosťou od 1.7.2018
8. Schválenie – prerokovanie – cenovej ponuky f. Ledarena s.r.o., 925 01Matúškovo 380
na výmenu osvetlenia obce
9. Diskusia
10. Záver
K bodom 1.,2. Otvorenie zasadnutia, Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Bod 4 bol pripojený
k bodu 3.
Ospravedlnení poslanci: Horváth, Viola
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 209/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Nagyová, Attila Szabó
Zapisovateľka:Bc. Nikola Vršková
Hlasovanie:

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

proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 209/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu3. Správa o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra, schválenie záverečného účtu obce
Hubice za rok 2017
Starosta obce Jozef Hanic predniesol Záverečný účet obce za rok 2017. Hlavný kontrolór Š.
Radics podal Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017, kde konštatoval, že
predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej správy. Navrhuje v budúcnosti sledovať plnenie rozpočtu, aby sa pre
prípad dal upraviť.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2017

schvaľuje
záverečný účet obce Hubice za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad a požitie
prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 467,90 EUR.

Hlasovanie:

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

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 210/2018, 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.

Starosta obce Jozef Hanic oznámil poslancom OZ, že treba obnoviť zmluvy k hrobovým
miestam a priradiť k novým hrobovým miestam. Treba nastaviť podmienky prenájmu a určiť
výšku poplatku na ďalších 10 rokov, podľa prijatého VZN. Pani Nagyová predniesla návrh
poplatku 1 €/ 1 hrob, 2 €/ dvojhrob.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
potrebu obnovenia zmlúv a uzatvorenia nových zmlúv pre nové hrobové miesta na ďalších 10
rokov a návrh poplatku. OZ sa rozhodlo o presunutí riešenia na ďalšie zasadnutie OZ
a poverilo starostu obce prípravou podkladov na stanovenie podmienok prenájmu , zameranie
hrobových miest, inventarizáciu pôvodných zmlúv na prijatie uznesenia na ďalšom rokovaní
OZ Hubice.

Hlasovanie:

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

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 211/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
K bodu 5. Stanovenie podmienok – na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj časti
pozemku C KN- 117/1 v katastri obce Hubice , na účel vybudovania parkoviska , podľa
Uznesenia OZ Hubice
Starosta obce pripomenul, že sa na minulom zasadnutí odsúhlasili odpredaj obecného
pozemku za účelom vybudovania parkoviska pre reštauráciu OldSchools.r.o..Na verejnú
obchodnú súťaž treba stanoviť podmienky. Hlavný kontrolór konštatoval, že odpredaj
pozemku možno realizovať aj osobitným zreteľom. Poslanci OZ sa rozhodli, že pozemok
predajú osobitným zreteľom.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
možnosti predaja obecného pozemku.

schvaľuje

odpredaj časti pozemku parc. č. 117/1 osobitným zreteľom pre OldSchool s.r.o.

Hlasovanie:

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

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 212/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

Na základe zákona 369/1990 §13odst.6 pozastavujem výkon Uznesenia č. P1-212/2018.
-

Odôvodnenie: nebolo dostatočne preukázané aby sa v danom prípade postupovalo
podľa §9a odst.8 písm.e) zákona 138/1991 o majetku obcí ,
zároveň by mohlo dosť k porušeniu §9a odst.7 zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení jeho neskorších predpisov- žiadateľ /nadobúdateľ je osobou podľa §9a odseku
6 zákona 138/1991 Z.z

v Hubiciach dňa: 05.07.2018

.....................................................
Jozef Hanic - starosta obce

K bodu 6. Schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce
Hubice v prospech Západoslovenská distribučná a.s. ,ičo:36361518, Čulenova 6, 816 47
Bratislava na zriadenie vedenia VN 22kV a umiestnenie trafostanice na pozemku
parc.č.70/1,2,3; 113/1; 114/1; 118/1,48; 119/1,2; 141/1,2 v katastri obce Hubice na dobu
neurčitú, tak ako je definované v Zmluve čl.VI bod 2 písm.b)
Starosta obce informoval prítomných poslancom, že na základe schválenej zmluvy
s Distribučná a.s., Bratislava je potrebné zriadiť vecné bremeno „in personam“za pozemky
(podľa schváleného projektu spracovateľom ECV s.r.o.,Stupava – ing. Čihák) vo vlastníctve
obce Hubice v prospech Distribučná a.s. na zriadenie vedenia VN 22 kV a umiestnenie
trafostanice na pozemku C-KN č. 118/1, aby sa posilnila elektrická sieť v obci.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie

podanú informáciu starostom obce o zriadení vecného bremena na obecné pozemky

schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in personam“na pozemky parcelné číslo: E-KN č.70; č.90; C-KN
č. 141/1,č.141/2; a parc.118/1- umiestnenie trafostanice vedené na LV 110 vo vlastníctve
obce v prospech Západoslovenská distribučná a.s. ,ičo:36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
, na dobu neurčitú,, tak ako je definované v Zmluve čl.VI bod 2 písm.b)na zriadenie vedenia VN
22kV a umiestnenie trafostanice na pozemku na zriadenie vedenia VN 22kV a umiestnenie

trafostanice v zmysle zmluvy s Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.

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

Hlasovanie:

proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 213/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
K bodu 7. Schválenie zmeny pracovnej doby OcU Hubice – podľa priloženého rozpisu
s účinnosťou od 1.7.2018
Starosta obce predložil návrh pracovnej doby pre pracovníkov obecného úradu na letné
obdobie, prípadne nastálo.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
predložený návrh na zmenu pracovnej doby

schvaľuje
novú pracovnú dobu pre zamestnancov obecného, tak ako bol predložený.
Pondelok

7.00 – 15.30

Utorok

7.00 – 15.00

Streda

7.00 – 17.00

Štvrtok

7.00 – 15.00

Piatok

7.00 – 12.00

Hlasovanie:

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

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 214/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 8. Schválenie – prerokovanie – cenovej ponuky f. Ledarena s.r.o., Matúškovo
380, na výmenu osvetlenia obce
Starosta obce predložil poslancom OZ novú cenovú ponuku firmy Ledarena s.r.o. Matúškovo
380 na výmenu verejného osvetlenia v obci, kde na 4 roky je zarátaná aj montáž a údržba
svietidiel.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
predloženú cenovú ponuku firmy Ledarena s.r.o., 925 01 Matúškovo 380
schvaľuje
namontovanie nových svietidiel od firmy Ledarena s.r.o., 925 01 Matúškovo 380 na skúšku,
na jednu ulicu v obci, ako referenčnú vzorku osvetlenia

Hlasovanie:

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

Bolo prijaté uznesenie č. Pl – 215/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 10. Diskusia
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že končí verejné obstarávanie na Požiarnu
zbrojnicu. Ďalej, že sa vypracoval projekt na umiestnenie plechovej garáže za obecným
úradom, na umiestnenie náradia.
p. Szabó upozornil všetkých na potrebu vyrubenia suchých stromov, kvôli bezpečiu občanov.
p. Tóth informoval všetkých o potrebe vybudovania ďalších parkovacích miest pri cintoríne
Na základe otázok starosta obce informoval všetkých, že podľa všetkého v septembri otvoria
základnú školu, ale ešte nevydali oficiálne rozhodnutie. Keďže podľa nariadenia ministerstva
školstva , pre ročníky od 5-ej triedy je potrebné mať telocvičňu, preto v zlom počasí pre deti
piatej triedy bude poskytnutá miestnosť kultúrneho domu.
V septembri – 07.09.2018 sa organizuje výlet pre seniorov / dôchodcov obce Hubice :
prehliadka zámku Milotice, plavba loďou po Baťovom kanáli , návšteva pivníc v Petrove –
Plže na Morave.

K bodu 11. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 h

V Hubiciach dňa 29.06.2018

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

Overovatelia: Mgr. Mária Nagyová
Attila Szabó

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

