Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 05.02. 2018 o 18:30 v Kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o stave plnenia uznesenia OZ Hubice – ekonomika
4. Prezentácia spoločnosti – Návrh spolupráce pri zabezpečení prevádzky školy Hubice –
Adventeam – prenájom poschodia MŠ Hubice – vytvorenie školského obvodu Hubice
5. Návrh/odsúhlasenie realizácie obnovy maľby interiéru v KD Hubice – správa investičnej komisie
6. Návrh/Odsúhlasenie ţiadosti p. Sardelic – rozdelenie splátok Poplatku za rozvoj na 4 splátky
(február aţ máj 2018 – splátkový kalendár) – správa investičnej komisie
7. Návrh/schválenie zámeru obce – spracovanie ţiadosti o NFP na nákup komunálnej techniky pre
potreby obce – otvorená výzva MŢP – OPKŢP – PO1- SC111-2017-33 – skupina 022/023 – nákup
prevádzkových strojov, techniky a nákup nákladných vozidiel, ťahačov, traktorov na zvoz KO – na
podporu KO za ktorý zodpovedá obec
8. Návrh/odsúhlasenie Zmluvy o podpore LSPP – Rescue BH s.r.o., Šamorín na obdobie 01.-06.
Mesiac r. 2018 vo výške 1,00€/obývateľ/rok – Faktúra Rescue BH s.r.o Šamorín: 240,00 €
9. Návrh/schválenie dodatkov nájomných zmlúv v BD 12 pre rok 2018 – jednoročné zmluvy
nájomníkom – viď. menný zoznam
10. Návrh/schválenie odmeny za spracovanie Zmien a doplnkov UP Hubice 2018 – Ing. Sopirová
11. Návrh/schválenie/prerokovanie zámeru dopojenia kanalizácie (Botlo – Mikoczi – centrum obce)
12.Diskusia
- plán spoločenských akcii na rok 2018 – v spolupráci s miestnymi organizáciami (Fašiangový
sprievod, Hubický Gulášmajster, Deň detí, Deň obce, Výlet s dôchodcami...)
- plán projektov na rok 2018 – stavba Poţiarnej zbrojnice – obchodu Hubice, údrţba – miestne
komunikácie, technika pre zber odpadov, kanalizácia, KD – maľovanie, výmena telies svietidiel VO,
park oddychu za KD
- iné
13. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Rokovanie OZ otvoril Jozef Hanic, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce, pán Jozef Hanic, dal hlasovať o programe obecného zastupiteľstva, ktorý poslanci
obdrţali písomne.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
schvaľuje
program
Hlasovanie:

za: 6
proti : 0
zdrţal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-180/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Dana Johancsiková, Ján Tóth
Zapisovateľka: Bc. Nikola Vršková
K bodu 3. Správa o stave plnenia uznesenia OZ Hubice – ekonomika
Predloţil starosta obce.
Č. Pl 175/2017 – trvá, na základe dohody s hlavným kontrolórom. Termín do 09.02.2018 (vrátane)
OZ berie na vedomie informácie o plnení uznesení.

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-181/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 4. Prezentácia spoločnosti – Návrh spolupráce pri zabezpečení prevádzky školy Hubice –
Adventim – prenájom poschodia MŠ Hubice – vytvorenie školského obvodu Hubice
Ţiadatelia predniesli plán prenájmu poschodia MŠ Hubice. Adventim n.o. je nezisková organizácia,
ktorá patrí pod súkromný sektor. Chceli by prenajať poschodie budovy MŠ Hubice za účelom
prevádzkovania základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Najprv by sa otvorili triedy 1 a 5
a neskôr by rozšírili od 1 do 9. Rozšírenie plánujú vybudovaním „Kontajnerovej školy“ alebo
prenájmom inej budovy. Po rozšírení by bola škola dvojjazyčná.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
berie na vedomie
predloţený návrh na vybudovanie prvej a piatej triedy základnej školy s vyučovacím jazykom
slovenským a moţnosť rozšírenia tried od 1 do 9 s moţnosťou dvojjazyčnej základnej školy. OZ za
stotoţňuje so zámerom prenajať bývalú ZŠ pre neziskovú organizáciu ADVENTIM n.o.
schvaľuje
zámer na prenájom časti budovy MŠ Hubice pre neziskovú organizáciu ADVENTIM n.o. a ţiada
o predloţenie návrhu zmluvy na ďalšie odsúhlasenie na ďalšom zasadnutí OZ.

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-182/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 5

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 1

počet

K bodu 5. Návrh/odsúhlasenie realizácie obnovy maľby interiéru v KD Hubice – správa
investičnej komisie
Starosta obce Jozef Hanic a investičná komisia predloţila vyhodnotenie ponúk na maľovanie
Kultúrneho domu Hubice. Finančná komisia doporučuje prijať ponuku p. Titusza Johancsika za cenu:
2 332,17 € s DPH.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
berie na vedomie
predloţené ponuky uchádzačov na výzvu Maľovanie a vyspravenie stien vnútorných priestorov
Kultúrneho domu Hubice a vyhodnotenie ponúk investičnou komisiou.
schvaľuje

ponuku pána Titusza Johancsika, Hubice 12, 930 39 za cenu 2 332,17 € s DPH na základe najniţšej
ceny, lokálnej príslušnosti a termínu vyhotovenia.

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-183/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 6. Návrh/Odsúhlasenie ţiadosti p. Sardelic – rozdelenie splátok Poplatku za rozvoj na 4
splátky (február aţ máj 2018 – splátkový kalendár) – správa investičnej komisie
Starosta obce Jozef Hanic a investičná komisia predloţili ţiadosť p. A. Sardelic na platenie poplatku
za rozvoj v štyroch splátkach. Komisia doporučuje schváliť ţiadosť o splátkový kalendár pre p.
Sardelic.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
berie na vedomie
predloţenú ţiadosť p. A. Sardelic o platenie poplatku za rozvoj v splátkach a doporučenie investičnej
komisie.
schvaľuje
splátkový kalendár pre ţiadateľa, p. A. Sardelic platenie poplatku za rozvoj v štyroch splátkach.
1. 500,00 € , termín splátky 25.02.2018
2. 500,00 €, termín splátky 25.03.2018
3. 500,00 €, termín splátky 25.04.2018
4. 530,60 €, termín splátky 25.05.2018

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-184/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 7. Návrh/schválenie zámeru obce – spracovanie ţiadosti o NFP na nákup komunálnej
techniky pre potreby obce – otvorená výzva MŢP – OPKŢP – PO1-SC111-2017-33 – skupina
022/023 – nákup prevádzkových strojov, techniky
Starosta obce Jozef Hanic a členovia investičnej komisie informovali poslancov o moţnosti podania
ţiadosti o NFP na výzvu OPKŢP - nákup traktora a techniky na zabezpečenie potrieb obce pri plnení
povinností obce pri nakladaní s odpadovým hospodárstvom. Investičná komisia doporučuje sa
uchádzať o dotáciu spracovaním ţiadosti predloţenou ponukou spracovateľa ţiadosti. Poslanci
obecného zastupiteľstva prediskutovali moţnosti.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
berie na vedomie
informáciu podanú investičnou komisiou o podaní ţiadosti o NFP na nákup komunálnej techniky pre
potreby obce. Otvorená vývza MŢP – OPKŢP – PO1-SC111-2017-33 – skupina 022/023. A ponuku
zhotoviteľa vyhotoviť ţiadosť o nenávratný finančný príspevok Premier Consulting EU, s.r.o.,
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
schvaľuje
ponuku zhotoviteľa Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno spracovanie
ţiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-185/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 8. Návrh/odsúhlasenie Zmluvy o podpore LSPP – Rescue BH s.r.o., Šamorín na obdobie
01.-06. Mesiac r.2018 vo výške 1,00€/obývateľ/rok – Faktúra Rescue BH s.r.o Šamorín: 240,00 €
Starosta obce Jozef Hanic a investičná komisia predniesli návrh Zmluvy - dohody o podpore LSPP –
Rescue BH s.r.o., Šamorín na obdobie 01. – 06. 2018 na zabezpečenie pohotovostnej sluţby pre
obyvateľov obce Hubice. Poplatok vo výške 1,00 €/obyvateľ/rok a Faktúra 240,00 €. Investičná
komisia doporučuje odsúhlasiť zmluvu s Rescue BH s.r.o. Šamorín.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
berie na vedomie
podanú informáciu p. starostom a investičnou komisiou o návrhu Zmluvy - dohody o podpore LSPP –
Rescue BH s.r.o. Šamorín - poplatok vo výške 1,00 €/obyvateľ/rok a faktúru za 240,00 €.

schvaľuje
prijatie Dohody č. 1p/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku LSPP – Rescue BH s.r.o.
Šamorín - poplatok 1,00 €/obyvateľ/rok a faktúru v sume 240,00 €.

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-186/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 9. Návrh/schválenie dodatkov nájomných zmlúv v BD 12 pre rok 2018 – jednoročné
zmluvy nájomníkom – viď. menný zoznam
Starosta obce informoval poslancov OZ, ţe niektorým nájomníkom BD 12 treba predĺţiť zmluvy
o ďalší rok a predloţil dodatky k zmluvám. Ďalej poslanci OZ navrhli, aby boli prijaté určité opatrenia,
ako napríklad vnútorný poriadok – nočný kľud, pohyb zvierat a treba upozorniť nájomníčku bytu č. 2.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice
berie na vedomie
podanú informáciu o schválení dodatku k zmluvám nájomníkom BD 12
schvaľuje
predloţené dodatky k zmluvám o predĺţení nájmu nájomníkom BD 12, ktorým končila nájom v roku
2017

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-187/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 10. Návrh/schválenie odmeny za spracovanie Zmien a doplnkov UP Hubice 2018 – Ing.
Sopirová
Starosta obce informoval poslancov OZ o ponuke pani Ing. Sopirovej na vypracovanie Zmien
a doplnkov ÚP Hubice 2018. Ponuka bola prerokovaná aj investičnou komisiu, ktorá doporučuje prijať
ponuku.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
berie na vedomie
predloţenú ponuku za spracovanie Zmien a doplnkov ÚP Hubice 2018 od pani. Ing. Sopirovej
schvaľuje
zámer na spracovanie Zmien a doplnkov ÚP
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-188/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 6
proti : 0
zdrţal sa: 0

počet
počet
počet

K bodu 11. Návrh/schválenie/prerokovanie zámeru dopojenia kanalizácie (Botlo – Mikoczi –
centrum obce)
Starosta obce navrhol daný bod vyradiť, firma FE DOP nestihol dať ponuku.

Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
schvaľuje
vyradenie z programu rokovania. Dôvod vyradenia: ponuka nebola včas podaná.
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-189/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 12. Diskusia
- plán spoločenských akcii na rok 2018 – v spolupráci s miestnymi organizáciami (Fašiangový
sprievod, Hubický Gulášmajster, Deň detí, Deň obce, Výlet s dôchodcami...)
2.jún – Deň detí
Júl – Hody
1. september – Deň obce
Obnova spolupráce GOMBA - Maďarsko

- plán projektov na rok 2018 – stavba Poţiarnej zbrojnice – obchodu Hubice, údrţba – miestne
komunikácie, technika pre zber odpadov, kanalizácia, KD – maľovanie, výmena telies svietidiel VO,
park oddychu za KD
- VO – doplnenie svietidiel – etapovo
- KD – svietidlá treba vymeniť

- iné
- Deszkás F. podal ţiadosť na výrub stromu, na pozemku parc. č. E 70/1, vo vlastníctve obce. Dôvod:
predmetný strom bráni vybudovaniu obsluţného vjazdu pre vlastníka nehnuteľnosti, kde je potrebné
vjazd na pozemok ţiadateľa vybudovať
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice
berie na vedomie
podanú informáciu o Ţiadosti na výrub stromu p. F. Deszkása, ktorý mu prekáţa pri vybudovaní
obsluţného vjazdu k nehnuteľnosti.

schvaľuje
Ţiadosť na výrub stromu p. F. Deszkása, na pozemku parc. č. E 70/1, vo vlastníctve obce Hubice
Bolo prijaté uznesenie č. Pl-190/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

- p. A. Szabó predloţil na zasadnutí OZ ţiadosť na schválenie Otváracej doby reštaurácie OLD
SCHOOL s.r.o., s platnosťou od 01.03.2018 – Po – Pi 10:00 – 15:00, Pi – 17:00-06:00, So 12:00 –
06:00, Ne – 10:30 – 21:00
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice
berie na vedomie
Podanú ţiadosť reštaurácie OLD SCHOOL s.r.o. o schválenie otváracej doby
schvaľuje
Otváraciu dobu pre reštauráciu OLD SCHOOL s.r.o. Hubice č. 36 nasledovne:

Po – Pi 10:00 – 15:00
Prevádzkový čas s osobitným určením – na usporiadanie spoločenských akcii a rodinných osláv
Pi 17:00 – 06:00
So 12:00 – 06:00
Ne 10:30 – 21:00

Bolo prijaté uznesenie č. Pl-191/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie:

za: 6

počet

proti : 0

počet

zdrţal sa: 0

počet

K bodu 13. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Hubiciach, dňa 12.02.2018

Overovatelia:

Dana Johancsiková

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

Ján Tóth

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

