Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubová konaného dňa 14. 08. 2019
Starosta obce: Ing. Stanislav Nechaj
Prítomní: Dušan Špidus, Mgr. Marek Babic, PhD., Ing. Dominik Olos, Mgr. Daniela Klencová,
Ing. Roman Marhofer
Neprítomní: Katarína Sidorová, Mária Prídavková, Ing. Ján Galan, Ing. Rastiaslav Galan

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hubová o výške príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
č.1/2019
5. Úprava rozpočtu č. 5
6. Hospodárenie k 30.06.2019
7. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020
8. Vyúčtovanie verejnej zbierky pre Máriu Medžovú
9. Kompostéry
10. Informácia o starej škole
11. Záver
K bodu 1,2
Starosta obce Ing. Stanislav Nechaj privítal prítomných poslancov na rokovaní. Najdôležitejším
bodom dnešného rokovania je prijatie VZN č. 1/2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019.
Starosta prečítal program rokovania a vyzval poslancov, či chce niekto upraviť program. Bez
diskusie.
OZ schválilo uznesenie č.33/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 3
Starosta navrhol zapisovateľku zápisnice Evu Chovanovú a za overovateľov zápisnice Mgr.
Danielu Klencovú a Dušana Špidusa
Bez diskusie.
OZ schválilo uznesenie č.34/2019
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 3
Starosta navrhol návrhovú komisiu: predseda návrhovej komisie Ing. Roman Marhofer
a členovia návrhovej komisie – Mgr. Marek Babic, PhD., Ing. Dominik Olos
OZ schválilo uznesenie č. 35/2019.
Hlasovanie: 5-0-0

K bodu 4
Štvrtým bodom rokovania bola potreba schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hubová
č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom
klube detí a v školskej jedálni. Starosta zdôvodnil potrebu prijatie nového VZn tým, že od
01.09.2019 dochádza k zmene finančných pásiem na nákup potravín na jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov. Od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa. Novela zákona neupravuje ako zabezpečiť systém
stravovania, organizáciu výdaja stravy, prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. Od 01.09.2019
sa rozširuje okruh detí, ktorým sa poskytuje dotácia o žiakov navštevujúcich základnú školu.
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce, aj na webovej stránke obce. Žiadne
pripomienky neboli doručené. VZN bolo jednohlasne schválené.
OZ schválilo uznesenie č. 36/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 5
Starosta informoval poslancov o potrebe úpravy rozpočtu a vyzval Evu Chovanovú, účtovníčku
obce, aby zdôvodnila zmeny v rozpočte. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 5. Dušan
Špidus pripomenul poslancom, že v nákladoch na opravu sobášnej miestnosti nie je
rozpočtovaná zástena, ktorá bola podľa schválená podľa návrhu architekta. Ing. D. Olos
povedal, že ten návrh nebol najlepším riešením, za zástenu by padal prach. Bude potrebné to
riešiť samostatne.
OZ schválilo uznesenie č. 37/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 6
Starosta zhodnotil hospodárenie obce k 30.06.2019. Vývoj príjmu z podielových daní je zatiaľ
priaznivý, podľa schváleného rozpočtu. Ing. Olos pripomenul narodenie trojčiat v našej obci.
Patrilo by sa mladej rodine pomôcť.
OZ schválilo uznesenie č. 38/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 7
Obec si dala vypracovať Plán odpadového hospodárstva, ktorý musíme mať vypracovaný.
Dôležitým bodom plánu je edukácia obyvateľstva o separovaní odpadu a znižovaní množstva
skládkovaného odpadu.
OZ schválilo uznesenie č. 39/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 8
V auguste 2018 bola vyhlásená verejná zbierka na opravu domu p. Márie Medžovej zničeného
požiarom. Starosta prečítal vyúčtovanie, zhodnotil, koľko finančných prostriedkov bolo
vyzbieraných, aké práce sa za vyzbierané prostriedky urobili.
OZ schválilo uznesenie č. 40/2019.

Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 9
Starosta informoval poslancov, že Združenie obcí Havran – Dolný Liptov, ktorého sme členom,
získalo nenávratný finančný príspevok na nákup kompostérov vo výške cca 159 000,- €. Cena
za kompostéry podľa víťaza z verejného obstarávania je 187 000,- €. Rozdiel bude musieť
združenie zaplatiť z vlastných zdrojov a teda jednotlivé obce združenia podľa počtu
objednaných kompostérov. Vysvitlo, že sú objednané iné počty kompostérov ako bolo
dohodnuté, preto bude potrebné sa na prerozdelení kompostérov medzi jednotlivé obce
dohodnúť a tým aj na úhrade za ne. V tomto bode starosta informoval poslancov, že sme získali
nenávratný finančný príspevok cca 70 000,- € na zateplenie základnej školy a 183 000,- € na
rekonštrukciu kotolne v kultúrnom dome na biomasu.
OZ schválilo uznesenie č. 41/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 10
Starosta informoval poslancov, že cez agentúru MAS Dolný Liptov, môžeme získať 15 000,- €
na starú školu. Starosta by chcel za tie finančné prostriedky opraviť strechu. Ing. Marhofer
povedal, že by sme mali najprv dokončiť rozbehnuté projekty. Nakoniec sa poslanci dohodli,
že pôjdu obzrieť stavbu, keď bude prítomných viac poslancov a rozhodnú, čo s ňou ďalej.
Bez uznesenia.

Zapísala: Eva Chovanová
Overovatelia: Mgr. Daniela Klencová
Dušan Špidus

Ing. Stanislav Nechaj
starosta

