Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubová konaného dňa 08. 11. 2019
Prítomní: Mgr. Marek Babic, PhD., Mária Prídavková, Ing. Ján Galan, Ing. Rastislav Galan,
Ing. Dominik Olos, Mgr. Daniela Klencová, Ing. Roman Marhofer, Katarína Sidorová, Dušan
Špidus
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2019
Úprava rozpočtu – RO č. 7, použitie rezervného fondu
Inventarizácia
Žiadosť o dočerpanie dotácie – CVČ Elán
Žiadosť o schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie – O.z. Divadlo Hubová
Žiadosť o odkúpenie pozemku
Požiadavky na rozpočet r. 2020
Riešenie možnosti pomoci pre rodinu Holíkovcov
Príprava VZN – zvýšenie poplatku za komunálny odpad, za poskytovanie
opatrovateľskej služby
13. Záver
K bodu č.1,2
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol Ing. Stanislav Nechaj, starosta, ktorý privítal
prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na začiatku navrhol
zapisovateľku a overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie.
Bez diskusie.
OZ schválilo uznesenie č. 42/2019 a 43/2019
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu 3
Starosta prečítal prítomným návrh programu a vyzval na jeho doplnenie.
Bez diskusie.
OZ schválilo uznesenie č. 44/2019
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu 4
Starosta predniesol správu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2019. Povedal, že príjem z podielových
daní sa vyvíja pozitívne, tak ako sme predpokladali. Ing. Marhofer sa spýtal, čo znamená
interiérové vybavenie v školskej jedálni vo výške 2100 €. Chovanová Eva povedala, že bolo
v pláne nakúpiť stoly a stoličky do jedálne. Toto sa ale teraz nebude nakupovať, pretože sa
plánuje jedáleň prerábať. Ing. Marhofer videl ďalšiu rezervu vo výdavkoch za potraviny.
Chovanová vysvetlila, že sme mali v rozpočte plánovaný výdaj 14 000 €, ktoré boli kryté
príjmami od stravníkov. Tieto prostriedky sú určené len na nákup potravín. V r. 2019 vláda

odsúhlasila obedy zadarmo. Tieto prostriedky sú evidované samostatne a musia byť zúčtované
presne podľa počtu odobratých obedov. Ing. Marhofer sa pýtal aj na nevyčerpané finančné
prostriedky na základnej škole. Chovanová povedala, že toto sú peniaze zo štátneho rozpočtu
a môžu byť použité len na mzdové a prevádzkové náklady školy. Ing. Dominik Olos sa pýtal,
či nám hrozia nejaké riziká. Chovanová povedala, že nemáme v rozpočte kryté výdavky do
konca roka na mzdové náklady na funkčej klasifikácii rozvoj obce. Bude potrebné upraviť
rozpočet po refundácii nákladov na externý manažment. Už sa upravoval rozpočet tak, že na
externý manažment boli presunuté prostriedky z mzdových prostriedkov obce, kde bude chýbať
cca 700 €. Na rozvoj obce bude chýbať cca 5000 €. Po refundácii prostriedkov za externý
manažment, tieto sa použijú na mzdy.
OZ schválilo uznesenie č. 45/2019
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu 5
Starosta zdôvodnil úpravu rozpočtu. Pri projekte Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ Hubová na
biomasu sme mali neoprávnené výdavky, ktoré neboli riešené v rozpočte. Je potrebné uhradiť
tretiu faktúru od dodávateľa Ohrievacia technika a stavebný dozor. Starosta povedal, že
vybúranie priečok nebolo uznané za oprávnený výdavok, Chovanová povedala, že aj oprava
výťahu nebola schválená ako oprávnený výdavok. Sú to kapitálové výdavky, ktoré budú
hradené z rezervného fondu. Ten ale nestačí na krytie nákladov, časť bude krytá príjmami
bežného rozpočtu. Ďalšia úprava – zateplenie budovy základnej školy. Máme schválenú dotáciu
vo výške 70 000 €, potrebujeme uhradiť aj časť nákladov z vlastných zdrojov – cca 4 000 €.
OZ schválilo uznesenie č. 46/2019
Hlasovanie: 9-0-0

K bodu 6
Starosta informoval o potrebe vykonania inventarizácie k 31.12.2019. Predložil návrh zloženia
komisií, kde navrhol namiesto Chovanovej dať pani Sidorovú, v základnej a materskej škole
a v školskej jedálni.
OZ schválilo uznesenie č. 47/2019
Hlasovanie: 9-0-0

K bodu 7
Starosta predložil poslancom žiadosť CVČ Elán o možnosť dočerpať dotáciu na ich činnosť do
konca r. 2019. Starosta dal hlasovať. Všetci poslanci jednomyseľne schválili žiadosť.
OZ schválilo uznesenie č. 48/2019
Hlasovanie: 9-0-0

K bodu 8
Starosta predložil poslancom žiadosť O.Z. Divadlo Hubová o zmenu účelu poskytnutej dotácie.
Pôvodne plánovali opraviť kulisáreň, ale rozhodli sa opraviť divadelný klub. Starosta dal
hlasovať. Všetci poslanci jednomyseľne schválili žiadosť.
OZ schválilo uznesenie č. 49/2019
Hlasovanie: 9-0-0

K bodu 9
Starosta predložil poslancom žiadosť p Lopeňa o odkúpenie pozemku. Starosta povedal, že
najprv musia mať urobený geometrický plán. Poslanci súhlasili s odpredajom tak, že predaj
bude schválený až po predložení geometrického plánu.
OZ schválilo uznesenie č. 50/2019
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu 10
Starosta povedal, že predpoklad príjmu z podielových daní na r. 2020 je 384 000 €. Bude
potrebné navýšiť v rozpočte výdavky na odvoz komunálneho odpadu. Budeme robiť kotol na
biomasu v kultúrnom dome, máme sľúbené finančné prostriedky, časť budeme hradiť
z vlastných zdrojov, ktoré budú kryté prebytkom bežného rozpočtu. Starosta plánuje osvetlenie
na ul. Hôrky. Starosta predložil žiadosť o dotáciu na fotovoltiku – pre základnú školu.
Predpoklad získania dotácie 80 000 €, vlastné zdroje 4 000 €. Ing. Olos navrhol doriešiť šatne
v požiarnej zbrojnici. Taktiež povedal, v súvislosti so štiepkou, ktorú kupujeme pre základnú
školu, že budeme potrebovať kúpiť stroj, ktorý uľahčí spôsob, ako dostať štiepku do pivnice.
Starosta povedal, že prestavbu školskej jedálne budeme robiť v r. 2020, keď bude vypracovaný
rozpočet na stavbu, potom budeme uvažovať o úvere. Mgr. Babic pripomenul, že by bolo
potrebné niečo urobiť so starou školou. Starosta povedal, že sme šli do projektov, kde bol
predpoklad, že budeme úspešní. Pán Špidus požaduje pre dobrovoľný hasičský zbor rozpočet
navýšiť do výšky 7000 €. Chcú pokračovať v opravách.
K bodu 11
Pre rodinu Holíkovcov sme požiadali úrad práce o príspevok na opatrovateľku. Úrad práce
zatiaľ peniaze nedostal. Predpokladá sa až v novom roku. Uvažovalo sa aj o poskytnutí
opatrovateľky priamo cez obec, ale časť nákladov by musela rodina platiť. Holíkovci už majú
svoju opatrovateľku, ktorú si zatiaľ platia sami.
K bodu 12
Starosta informoval o potrebe prijatia nových VZN – úhrada za odvoz komunálneho odpadu
a platenia za poskytovanie opatrovateľskej služby. V r. 2019 sa robil prieskum vývozu KUKA
nádob. Zistilo sa, že niektoré domácnosti vôbec neseparujú, majú veľmi veľa nádob, ostatní
potom doplácajú na nich. Starosta navrhuje, aby sa stanovil počet nádob na rok. Kto bude chcieť
vyviesť viac, bude si musieť doplatiť. Predpoklad nákladov na vývoz a uskladnenie odpadu
v r. 2020 je 19 000,- €. Predpoklad do konca r. 2019 je 17 000 €. Starosta navrhuje poplatok
zvýšiť tak, aby bol ročný poplatok na osobu 18 € a 10 nádob na osobu a rok. Pri potrebe

vyššieho počtu nádob si bude občan doplácať 2 € za vývoz nádoby. Druhé VZN, ktoré je
potrebné urobiť, je VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby. Náklady v r. 2018 na
opatrovateľskú službu boli vo výške cca 20 400 €. Obec ako poskytovateľ opatrovateľskej
služby má právo vyžadovať od opatrovaného úhradu ekonomicky oprávnených výdavkov. My
by sme sa mali v prvom rade starať o ľudí, o ktorých sa nemá kto postarať. Starosta navrhuje
zvýšiť sumu za opatrovanie na 3 €/hodinu. Teraz máme 1,20 €. Príjem za rok 2018 bol cca 3
000 €. Niektorí poslanci povedali, že sa zdržia hlasovania. Ing. Olos a Mgr. Babic povedali, že
poslanci by mali obhajovať záujmy obce a verejné financie. Nakoniec sa poslanci zhodli na
navýšení poplatku na 1,70 €.
OZ schválilo uznesenie č. 51/2019
Hlasovanie: 9-0-0
Ďalej starosta informoval poslancov o ukončení nájmu v školskom byte rodinou Beretových
k 31.10.2019. Pani Ondrušová prejavila záujem o prenájom na pol roka.
Starosta informoval o havarijnom stave v základnej škole, keď máme zateplené len tri steny,
Pre tepelné mosty vznikajú plesne. Chceli by sme získať dotáciu na riešenie havarijnej situácie.
Mgr. Klencová informovala o hromadení odpadu pri požiarnej zbrojnici. Starosta povedal. že
sme železný šrot odviezli. Prisľúbil, že to dá upratať.
Kompostéry už máme v obci, sú veľké a malé. Veľké dostanú tie domácnosti, ktoré prejavili
záujem, ostatní dostanú tie menšie.

Zapísala: Chovanová

Overovatelia: Mgr. Marek Babic, PhD.
Mária Prídavková
Ing. Stanislav Nechaj
starosta

