UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hubice konaného 11.9.2018 o 19:00 v zasadačke
OcÚ Hubice

Prítomní:
Jozef Hanic, starosta obce
Poslanci OZ: Eššek, Johancsiková, Mgr. Nagyová, Szabó, Tóth, Horváth
Neprítomní poslanci: Viola

Program
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie – (vzatie na vedomie) návrhu vlastníka p. Mészárosa na funkčné
usporiadanie stavebného zámeru, schváleného v VP Hubice pod označením 10/0
v katastri obce podľa grafickej prílohy žiadateľa na parc.vyznačených v grafickej
prílohe žiadateľa
4. Prerokovanie - zmeny účelu funkčného využitia záujmového územia v katastri obce
Hubice (parc.AgroBio – byv.Riaditeľstvo) – v UP Hubice ozn. Č. 8 – plochy pre
občiansku vybavenosť, podľa štúdie f. PRAN s.r.o., Bratislava, spracovanej
MAARCHITEKTI pod názvom: Zelený dvor Hubice.
5. Obsadenie uvoľneného bytu vo vlastníctve obce Hubice po Múčková Adriana novým
nájomco
6. Záver

K bodom 1.,2. Otvorenie zasadnutia, Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
UZNESENIE č. Pl-221/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice

určuje
Za zapisovateľku Katarínu Jamborovú, za overovateľov: Juraja Eššeka, Petra Horvátha

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

K bodu 3. Prerokovanie – (vzatie na vedomie) návrhu vlastníka p. Mészárosa na
funkčné
usporiadanie stavebného zámeru, schváleného v VP Hubice pod
označením 10/0
v katastri obce podľa grafickej prílohy žiadateľa na
parc.vyznačených v grafickej
prílohe žiadateľa
UZNESENIE č. Pl-222/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice
berie na vedomie
predložený návrh prepracovaného zámeru Nová obytná zóna Hubice – zmena 2. Grafický
návrh tvorí prílohu uznesenia.

........................................
Jozef Hanic
K bodu 4. Prerokovanie zmeny účelu funkčného využitia záujmového územia v katastri
obce Hubice (parc. PRAN a.s. – byv.riaditeľstvoAgroBio s.č.8) – UP Hubice ozn. Č.8 –
plochy pre občiansku vybavenosť, podľa študie f. PRAN a.s., Bratislava, spracovanej
projekčnou kanceláriou MAARCHITEKTI pod názvom: Zelený dvor Hubice.

UZNESENIE č. Pl-223/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice
berie na vedomie
Žiadosť o zmenu v Územnom pláne Obce Hubice
súhlasí
so Zmenou účelu využitia záujmového územia podľa predloženej štúdie na územie
s občianskou vybavenosťou – obchod, služby, škola, materská škôlka, spolu s bytovou
výstavbou so zastavanosťou max. 40% a podielom zelene min. 30%. Výškové obmedzenie
ponecháva na max. 3NP + podkrovie.

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

K bodu 5. Obsadenie uvoľneného bytu vo vlastníctve obce Hubice po Múčkovej
Adriany novým nájomcom.
UZNESENIE č. Pl-224/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice
berie na vedomie a súhlasí aby s p. Dianou Vargovou, t.č. bytom Hubice 28, evidovanou
v zozname záujemcov o pridelenie obecného bytu starosta obce uzatvoril Nájomnú zmluvu na
uvoľnený byt č. 12 v BD 12 , Hubice 347 a môže sa nasťahovať do voľného bytu.

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

