Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubice,
konaného dňa 23.04.2018 o 18:00 v zasadačke OcÚ Hubice

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I.polrok 2018
Prerokovanie schválenia zabezpečenia spolufinancovania projektu OPKŽP špec.ciele: „1.1.1.
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie
a recyklácia a podpora predchádzania vzniku odpadov“ Kód: OPKZP – PO1-SC111-2017-33 vo
výške min.5% hodnoty zákazky spoluúčasťou financovania z rozpočtu obce vo výške: 5199,74
Eur z celkovej PHZ zákazky: 103 994,80 Eur
6. Diskusia
7. Záver

K bodom 1.,2. Otvorenie zasadnutia, Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Viola
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je ......5...... a OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 204/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubice
schvaľuje
program rokovania a zaraďuje do diskusie prerokovanie návrhu na odpredaj časti obecného
pozemku za účelom vybudovania parkovacích miest pre Reštauráciu OldSchool s.r.o.

Overovatelia zápisnice: Juraj Eššek a Peter Horváth
Zapisovateľka: Bc. Nikola Vršková

Hlasovanie:

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

Bolo prijaté uznesenie č. Pl - 204/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
-

-

Počas priebehu schôdze obecného zastupiteľstva starosta obce prerušil priebeh
schôdze na 5 min z dôvodu neskoršieho príchodu poslankyne p. Nagyovej, ktorá
ospravedlnila svoje meškanie v úvode zasadnutia OZ Hubice so zdravotných dôvodov.
Starosta obce zobral na vedomie tieto dôvody a meškanie poslankyne p. Nagyovej
v úvode schôdze ospravedlnil.
Zároveň vyzval starosta obce poslankyňu p. Nagyovú, aby sa oboznámila s priebehom
rokovania OZ Hubice, aby sa vedela začleniť do priebehu rokovania OZ Hubice. Po
prestávke prebiehalo zasadnutie OZ Hubice ďalej za účasti 6 poslancov OZ Hubice.

K bodu3. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
Starosta obce Jozef Hanic odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, Š. Radicsovi. Hlavný
kontrolór predniesol správu o vykonaných kontrolách a zisteniach za rok 2017 za obdobie od
01.07.2017, kedy nastúpil do funkcie. Konštatuje, že v decembri 2017 firma ENTUS PRO
s.r.o. Bratislava začala účtovať doklady obce Hubice. Spisy ku kontrole boli vyhotovené
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Úplná
kontrola prebehne do schválenia záverečného účtu za rok 2017, do 30.06.2018. Hlavný
kontrolór navrhuje zlepšenie stavu tak, aby obecné zastupiteľstvo vyžadoval od firmy ENTUS
PRO s.r.o. a od starostu obce, aby boli dodržané termíny vykonania účtovníctva a včasné
odovzdanie výkazov.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a zisteniach za rok 2017, tak ako bol
predložený a návrh na zlepšenie stavu.

Hlasovanie:

za: 6(Eššek, Horváth, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl - 205/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 4. Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I.polrok 2018
Hlavný kontrolór obce Hubice predložil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
1. Návrh kontrolnej činnosti:








Kontrola účtovných dokladov za rok 2017
Kontrola účtovných dokladov za 1-5 mesiac 2018
Priebežná kontrola plnenia rozpočtu na rok 2018
Kontrola uznesení OZ a dodržanie VZN
Kontrola evidencie a vybavovanie petícii a sťažností
Kontrola povinne zverejňovaných informácii na webovom sídle obce
Kontrola vykonávaná na základe uznesení OZ a z vlastného podnetu na základe
vlastného uváženia a poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone
svojej činnosti

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov



Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
Správy z vykonaných kontrol

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, tak ako bol predložený.
Hlasovanie:

za: 6(Eššek, Horváth, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl - 206/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
K bodu 5. Prerokovanie schválenia zabezpečenia spolufinancovania projektu OPKŽP
špec.ciele: „1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu
a opätovné použitie a recyklácia a podpora predchádzania vzniku odpadov“ Kód:
OPKZP – PO1-SC111-2017-33 vo výške min.5% hodnoty zákazky spoluúčasťou
financovania z rozpočtu obce vo výške: 5199,74 Eur z celkovej PHZ zákazky: 103 994,80
EurNázov projektu: Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hubice

Starosta obce Jozef Hanic informoval prítomných poslancov OZ, že elektronickú súťaž vyhrali
nasledujúci dodávatelia:




BINS s.r.o. Nitra – Obstaranie zberných nádob na podporu triedeného zberu
UNIKOV NITRA spol. s r.o. – Obstaranie veľkoobjemových kontajnerov
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. – obstaranie techniky – traktor, čelný nakladač, náves

Pri výbere víťazov bola zohľadnená najnižšia cena. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a projekt
je už pripravený na podanie.V prípade úspechu je nutná spoluúčasť financovania vo výške min. 5%
hodnoty zákazy z rozpočtu, t.j. 5 199,74 €.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
podané informácie o víťazných dodávateľoch, ďalej o žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na Podporu triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hubice
schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, názov projektu: Podpora triedeného
zberu komunálnych odpadov v obci Hubice, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
a spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% hodnoty zákazky z rozpočtu, t.j. 5 199.74 €.

Hlasovanie:

za: 6(Eššek, Horváth, Johancsiková, Nagyová, Szabó, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie č. Pl - 207/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice
K bodu 6. Diskusia
- prerokovanie návrhu na odpreadaj časti obecného pozemku za účelom vybudovania
parkovacích miest pre Reštauráciu OldSchool s.r.o.
- p. Szabó informoval prítomných, že OLD School s.r.o. má záujem odkúpiť časť obecného
pozemku pozdĺž plotu smerom k materskej škole na vybudovanie parkoviska, nakoľko
parkovisko pred reštauráciou už nestačí a kvôli bezpečnosti cestnej premávky, by chceli
vybudovať nové, väčšie parkovisko pre zákazníkov.
- podľa zákona poslancovi obecného zastupiteľstva nemôže obec predať pozemok priamym
predajom, len osobitným zreteľom alebo verejnou súťažou. Na parcele 117/1 sa voľakedy

plánovali vybudovať dom seniorov a oddychovú zónu pre obyvateľom. Treba vybudovať
parkovisko pre reštauráciu ako aj pre materskú školu, kde sa v budúcnosti plánuje otvorenie
základnej školy.
Obecné zastupiteľstvo obce Hubice:
berie na vedomie
záujem o obecný pozemok, parc. č. 117/1 od Reštaurácie OldSchool s.r.o. na účel
vybudovania parkovacích miest pozdĺž plotu smerom k budove materskej školy
schvaľuje
zámer predaja časti obecného pozemku, parc. č. 117/1 verejnou súťažou na účel vybudovania
parkovacích miest pre Reštauráciu OldSchool s.r.o.

Hlasovanie:

za: 5(Eššek, Horváth, Johancsiková, Nagyová, Tóth)
proti : 0
zdržal sa: 1 (Szabó)

Bolo prijaté uznesenie č. Pl - 208/2018, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice

- na základe sťažnosti v obci treba riešiť kosenie v cintoríne. Aby nekosili, keď je vlhko, lebo
potom sú náhrobné pomníky a hroby špinavé. OZ poveruje starostu na riešenie tejto sťažnosti
a zakúpenie vodovodnej hadice na oplachovanie náhrobných pomníkov po kosení z rozvodu
vody na cintoríne.
- kvôli začatým prácam na budove požiarnej zbrojnice, Bufet u hasičov bolo navrhnuté
premiestnenie prevádzky „Bufetu u hasičov“ do náhradných priestorov v kultúrnom dome
Hubice. Zároveň poveruje OZ starostu na zabezpečenie prevádzky pre potreby občanov
poskytnutím náhradných priestorov vo vestibule KD Hubice , aby na základe „Dohody
o poskytnutí náhradných priestorov“ boli poskytnuté náhradné miestnosti v priestoroch KD
Hubice č.28 na náhradnú prevádzku „Bufetu u hasičov“.
- ďalej treba skontaktovať zhotoviteľa kanalizácie na opakované predloženie cenovej ponuky
na prerokovanie možnosti pripojenia rodinných domov v centre obce (p. Botló - pri odbočke
na Oľdziansku ulicu), ktorí v minulosti neboli napojený na existujúcu kanalizačnú sieť obce .

K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.40 h

V Hubiciach, 24.04.2018

Jozef Hanic
starosta obce

Overovatelia:

Juraj Eššek

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

Peter Horváth

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

