Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hubová konaného dňa 13. 12. 2019
Starosta obce: Ing. Stanislav Nechaj
Prítomní: Mária Prídavková, Katarína Sidorová, Mgr. Daniela Klencová, Ing. Roman
Marhofer, Mgr. Marek Babic, PhD., Dušan Špidus, Ing. Dominik Olos
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu
4. Žiadosti o dotácie, výška dotácie na jedno dieťa
5. Kúpa pozemkov
6. VNZ č. 2/2019, 3/2019
7. Protest prokurátora, VZN č. 4/2019
8. Rozpočet na r. 2020,2021,2022, list od MŠ s požiadavkami
9. Úprava rozpočtu – RO č. 8
10. Záver
K bodu 1
Starosta obce Ing. Stanislav Nechaj privítal prítomných poslancov a zástupcov občianskych
združení na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pri počte poslancov 5 je obecné zastupiteľstvo
uznášaniaschopné a rokovanie sa môže začať.
K bodu 2
Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice Evu Chovanovú a overovateľov zápisnice Dušana
Špidusa a Mgr. Danielu Klencovú.
OZ schválilo uznesenie č. 52/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 2
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Roman Marhofer a členovia Mária
Prídavková a Mgr. Marek Babic, PhD.
Bez diskusie.
OZ schválilo uznesenie č. 53/2019.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 3
Starosta prečítal prítomným návrh programu, ktorý obsahuje deväť bodov. Vyzval prítomných
na doplnenie programu. Dušan Špidus navrhol doplniť program o list riaditeľky MŠ, ktorá žiada
úpravy priestorov v materskej škole. Starosta povedal, že to sa bude riešiť v bode 8 pri
schvaľovaní rozpočtu.
OZ schválilo uznesenie č. 54/2019
Hlasovanie: 5-0-0

K bodu 4
Starosta prečítal, od ktorých organizácií sme dostali žiadosti o poskytnutie dotácie. V prvom
rade sa riešili dotácie pre centrá voľného času. Sú to organizácie, kde naše deti navštevujú
krúžky. Žiadosti máme od Obce Ľubochňa, kde naše deti navštevujú základnú školu, od
Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské podhradie ako zriaďovateľa CVČ pri Cirkevnej
spojenej škole v Dolnom Kubíne, od Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta ako
zriaďovateľa CVČ pri Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku, od centra voľného času
Elán so sídlom v Ružomberku, od OZ Happy Moments ako zriaďovateľa súkromného centra
voľného času. Súčasťou žiadostí je aj menný zoznam detí. Výšku dotácie na jedno dieťa sa
stanovila na 50 €. Na tieto aktivity dostávame finančné prostriedky v rámci podielových daní.
V tejto časti rokovania prišla p. Katarína Sidorová. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
OZ schválilo uznesenie č. 55/2019.
Hlasovanie: 6-0-0
K bodu 4
Ďalšie žiadosti o dotácie sme dostali od našich občianskych združení: OZ Tramp Hubová, OZ
Divadlo Hubová, TJ Poľana Hubová. Na rokovanie prišiel zástupca OZ Tramp, Ing. Martvoň,
OZ Divadlo Hubová zastupovala poslankyňa Mária Prídavková. Za TJ Poľana nebol nikto
prítomný. Starosta vyzval Ing. Martvoňa, aby zdôvodnil výšku požadovanej dotácie. Ing.
Martvoň predstavil plán činnosti na rok 2020. V tejto časti rokovania prišiel poslanec Ing.
Dominik Olos. Ing. Martvoň povedal, že pre turistický krúžok by chceli zakúpiť dresy.
V Ľubochni sa vybudovala lezecká stena, chcú zakúpiť lezecké pomôcky. Plánujú 3. ročník
behu náučným chodníkom. Starosta ocenil aj tohtoročný Beh náučným chodníkom, ktorý bol
veľmi dobre zorganizovaný, len škoda, že bolo málo divákov, hoci sprievodný program bol
veľmi dobrý. Ďalej pokračoval Ing. Martvoň, že organizujú Výstup na Kútnikov kopec
a silvestrovský výstup na Poľany. Na tieto akcie chcú nejaké reprezentačné predmety. Ešte chcú
dokončiť workoutové ihrisko. Starosta prečítal žiadosť TJ Poľana Hubová, ktorá žiada 8000,€. Starosta povedal, že s futbalom máme problémy. Ing. Galan sa vzal funkcie, tiež M. Zubaj.
Ing. Peter Pikla prejavil záujem, že chce futbal viesť. Na rokovanie neprišiel, lebo mal iné
povinnosti. Starosta povedal, že nevie, či bude futbal fungovať. Dotáciu môžeme schváliť, ale
ak futbal fungovať nebude, finančné prostriedky nedostanú. Ing. Dominik Olos povedal, že na
dotácie ideme dať cca 20 000 €, čo je veľmi vysoká suma, mohlo by sa z nej niečo znížiť.
V tejto súvislosti Ing. Olos povedal, že mnohé obce a mestá pristupujú k zvyšovaniu miestnych
daní. My sme dane nezvyšovali už niekoľko rokov. Chovanová povedala, že na budúci rok bude
nižší príjem z podielových daní, pretože sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane a tým príde
do rozpočtu menej finančných prostriedkov. Tiež povedala, že ak chcú poskytnúť finančnú
pomoc rodine Holíkovcov pri narodení trojčiat, uvažovali o sume 1000 €, túto sumu treba nájsť
v rozpočte. Poslanci chcú, aby futbal fungoval, preto dotáciu chcú schváliť, ale s tým, že bude
rozdelená na dve časti. Prvá časť /4000,00 €/ bude vyplatená v prvej polovici roka, druhá
polovica v druhej polovici roka, ak budú činní. Finančné prostriedky budú schválené v plnej
výške, pretože ide o ich existenciu. OZ Tramp Hubová žiada 5000,00 €. Starosta povedal, že
obec potrebuje ešte niekde ušetriť, preto navrhuje dotáciu znížiť o 500 € s tým, že na všetkých
akciách sa obec ešte aj finančne podieľa. Za OZ Divadlo Hubová vystúpila p. Mária
Prídavková. Žiadajú 4500,- €. Okrem potreby finančných prostriedkov na ich vlastnú činnosť

žiadajú finančné prostriedky na opravu šatní a kulisárne. Tieto priestory nie sú len pre nich, ale
budú slúžiť všetkým. Aj tento rok investovali do opravy divadelného klubu, kde pán Maga
spolu s p. Babalom, Lopeňom a ďalšími dobrovoľníkmi odpracovali veľa hodín. Zhodnotila sa
obecná budova z finačných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté v rámci dotácie. Poslanci
odsúhlasili poskytnutie dotácie pre OZ Divadlo Hubová v plnej výške.
schválilo uznesenie č. 56/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 5
Starosta predložil na rokovanie chválenie kúpnej zmluvy s p. Ďurišovou. Ide o urbárske
pozemky, ktorých kúpa sa už dávnejšie odsúhlasila. Teraz máme vypracovanú kúpnu zmluvu,
ktorú musí schváliť obecné zastupiteľstvo.
Bez diskusie.
OZ schválilo uznesenie č. 57/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 5
Starosta predložil na rokovanie chválenie kúpnej zmluvy na pozemky pod požiarnou
zbrojnicou. Budova požiarnej zbrojnice je majetkom obce, ale pozemky neboli ešte
vysporiadané. Touto kúpnou zmluvou obec nadobudne pozemky pod požiarnou zbrojnicou.
Kúpnu zmluvu musí schváliť obecné zastupiteľstvo.
Bez diskusie.
OZ schválilo uznesenie č. 58/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 6
Návrh VZN č.2/2019 bol zverejnený na pripomienkovanie. Potrebujeme upraviť poplatky za
vývoz komunálneho odpadu pre Váhostav. Majú nižší výmer ako v skutočnosti obec platí
Technickým službám za odvoz odpadu z ich kontajnerov. Pre nich bude zavedený množstevný
zber. Pre občanov bolo navrhované 10 nádob na občana za rok. Starosta navrhuje menej – 8
ks. Pri cene odvozu 1 smetnej nádoby na budúci rok predpoklad 2,10 € a ročného poplatku
18,01 € za rok, je to zodpovedajúci počet na stanovený poplatok. V ročnom poplatku sú ešte
započítané aj náklady na zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov dvakrát do roka. Aby
občania mali menej komunálneho odpadu a aby vyšli s počtom kartičiek, je potrebné dôsledné
separovanie odpadu. Na separovaný zber máme k dispozícii farebné plastové vrecia – žlté na
plasty, zelené na sklo. Čím viac občan vytriedi, tým bude menej platiť za vývoz komunálneho
odpadu. Za separovaný zber sa neplatí. Neobstojí pripomienka, že smetné nádoby zapáchajú.
Všetky plasty, sklo, obalové materiály sa pred vyhodením do separovaného zberu musia umyť.
Do smetnej nádoby sa nesmie dávať biologicky rozložiteľný odpad /pokosená tráva, šupky zo
zemiakov a pod./ Na biologicky rozložiteľný odpad budú k dispozícii kompostéry, ktoré
občania dostanú zadarmo. Pri prieskume ohľadom potreby kompostérov väčšina občanov
deklarovala, že majú kompostoviská v záhrade. Poplatok za vývoz jednej smetnej nádoby
možno bude ešte vyšší. V Ružomberku sa ide uzatvoriť skládka odpadu a odpad sa bude voziť
do vzdialenejších miest. Dostali sme pripomienku od občana, aby osoby žijúce samé

v domácnosti, mali k dispozícii 12 kartičiek, teda aby bola smetná nádoba vyvezená aspoň
jedenkrát za mesiac. Poslanci schválili 8 ks kartičiek na osobu. Kto bude potrebovať viac
kartičiek, ako bude mať stanovené, za každú ďalšiu kartičku zaplatí 2,10 €, čiže za vývoz
ďalšieho odpadu si doplatí. Osoby žijúce samé v domácnosti po minutí 8 ks kartičiek, môžu
požiadať o ďalšie kartičky, ktoré dostanú zadarmo, maximálne do počtu 12 ks.
OZ schválilo uznesenie č. 59/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 6
VZN č. 3/2019 o opatrovateľskej službe bolo zverejnené na úradnej tabuli na
pripomienkovanie. Dôvodom úpravy VZN bola skutočnosť, že náklady na zabezpečenie
opatrovateľskej služby sú niekoľkokrát vyššie ako príjmy z poplatkov za túto službu. Pôvodne
navrhnutá výška poplatku 1,70 € nepostačuje, na budúci rok sa zvyšuje minimálna mzda. Stále
je ešte aj možnosť získať finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde štát
prostredníctvom ÚPSVaR pomáha. Starosta povedal, že obec by sa mala v prvom rade starať
o občanov, o ktorých sa nemá kto postarať. Rodiny, ktoré sú finančne zabezpečené,
o príbuzných by sa mali starať samé. Poslanci sa uzniesli na tom, že poplatok za opatrovateľskú
službu bude 2,00 €/hod.
OZ schválilo uznesenie č. 60/2019
Hlasovanie: 7-0-0

K bodu 7
Predmetom rokovania obecného zastupiteľstva bol Protest prokurátora, v ktorom napadol naše
VZN č. 3/2003 o chove a držaní psov na území obce. VZN bolo schválené v r. 2003 a nebolo
v súlade so súčasnou legislatívou.
Obecný úrad vypracoval návrh nového VZN o chove a držaní psov na území obce č. 4/2019,
ktorý bolo zverejnený na úradnej tabuli obce. Poplatky sa nemenia, len sa prepočítali na menu
EUR. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora, vyhovuje prokurátorovi a prijíma
nové VZN o podmienkach držania psov na území obce č. 4/2019.
OZ schválilo uznesenie č. 61/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 8
Na začiatku starosta prečítal prítomným poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na rok 2020. Hlavná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť
navrhovaný rozpočet.
Pri schvaľovaní žiadosti o dotácie a VZN o opatrovateľkách došlo k zmenám v návrhu
rozpočtu. O 500 € sa znížilo poskytnutie dotácie pre Tramp Hubová. Predpokladá sa nárast
príjmu za opatrovateľskú službu o 2 300 €. 1 000 € bude poskytnutých ako sociálna výpomoc
pri narodení trojčiat. 1 800 € sa navýšia výdavky na služby, funkčná klasifikácia všeobecná
verejná správa. Celkový rozpočet bude navýšený o 2 300 €. Dušan Špidus prečítal list
riaditeľky materskej školy s požiadavkou na úpravy priestorov v materskej škole. Starosta
povedal, že niektorým požiadavkám sa dá vyhovieť. Ide o maľovanie priestorov, výmena

kobercov a osvetlenia. Toto nie sú finančne náročné požiadavky. Ostatné požiadavky /prestavba
hygienických zariadení/ sú v budúcom roku nereálne vzhľadom k tomu, že sa bude prerábať
školská jedáleň a školský byt, z ktorého časti zriadime zborovňu a počítačovú učebňu.
OZ schválilo uznesenie č. 62/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 9
Chovanová zdôvodnila poslancom dôvod úpravy rozpočtu. V rozpočtovom opatrení č. 8 ide
len o presun medzi jednotlivými položkami. Ešte čakáme na refundáciu nákladov za externý
manažment pri projekte Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ na biomasu, tieto vrátené finančné
prostriedky potrebujeme na úhradu mzdových nákladov. Predpokladáme, že do konca roka tieto
finančné prostriedky budú na účte.
OZ schválilo uznesenie č. 63/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 10
V závere rokovania Ing. Marhofer oslovil poslancov, že na začiatok roka je objednaná skupina
Kéfas, aby spríjemnila vianočné obdobie v našej obci. Požiadal poslancov, aby zahlasovali za
to, aby obec zafinancovala túto akciu. Starosta povedal, že dostanú sálu zadarmo. Vstupné bude
dobrovoľné, z výťažku zo vstupného sa uhradia náklady na koncert, rozdiel doplatí obec.
OZ schválilo uznesenie č. 64/2019
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu 10
Poslanci sa uzhodli na tom, že narodenie trojčiat v našej obci je mimoriadna udalosť, rodine
s deťmi je potrebné pomôcť. Uzhodli sa na poskytnutí finančnej pomoci vo výške 1 000 €.
OZ schválilo uznesenie č. 65/2019
Hlasovanie: 7-0-0

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

