ZÁPISNICA
Z 11.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hubošovciach
konaného dňa 17.10.2013 so začiatkom o 19.00 hod.
Prítomní:
Starostka obce :
Poslanci OZ :

Katarína Škvarlová
Igor Goč
Ing. Mária Smolková
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Neprítomní :
Ďalší prítomní:
Verejnosť :

Iveta Ondrijová – zamestnanec obce
...................................................................
...................................................................

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Interpelácie
5. Schválenie VZN o záväznej časti ÚP obce s premietnutím záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 1 ÚP obce Hubošovce
6. Prenájom priestorov predajne potravín
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila a prítomných privítala starostka obce Katarína Škvarlová.
Prítomní poslanci : v počte 5
Ospravedlnení poslanci : .....................................
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2 : Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice : Anton Urban, Jozef Guman
Návrhová komisia:
Igor Goč, Anton Urban, Ing. Smolková
Zapisovateľka :
Iveta Ondrijová - pracovníčka Ocú
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Návrhy poslancov :
Nikto z prítomných poslancov nenavrhol doplniť popr. pozmeniť program rokovania OZ
Starostka obce dala hlasovať, aby sa rokovanie riadilo predloženým programom.

Obecné zastupiteľstvo obce Hubošovce schvaľuje program rokovania tak ako bol predložený.
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Schválený program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Interpelácie
5. Schválenie VZN o záväznej časti ÚP obce s premietnutím záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 1 ÚP obce Hubošovce
6. Prenájom priestorov predajne potravín
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 3 : Informácia o plnení uznesení z 10.zasadnutia OZ
Predložila starostka obce
Uznesenie č. 24 z 4. riadneho zasadnutia OZ:
Uznesenie č.49,50 z 10.riadneho zasadnutia OZ

nesplnené- trvá
splnené

Uznesenie č. 52 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 10. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

K bodu 4 : Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5: Schválenie VZN č. 6 o záväznej časti ÚP obce s premietnutím záväznej časti
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Hubošovce
Starostka vysvetlila poslancom zmeny a doplnky ÚP obce, ktoré sa vyhotovovali a
pripomienkovali v zmysle legislatívy od februára tohto roka. Návrh VZN č. 6 uvedený vyššie

bol vyvesený na úradnej tabuli obce 1.10.2013 a zvesený 16.10.2013. Poslanci boli so
zmenami oboznámení už začiatkom roka. Po krátkej diskusii návrhová komisia predložila
tento návrh uznesenia :
U Z N E S E N I E č. 53
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hubošovce,
konaného dňa: 17.10.2013 v zasadačke Ocú v Hubošovciach
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu
berie na vedomie
stanovisko Obvodného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky č. ObÚ-PO-OVBP2013/803/3577 zo dňa 13.9.2013 k preskúmaniu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Hubošovce podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Hubošovce,
schvaľuje
podľa §31 ods. 1 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4 , písm. c) a
§6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Hubošovce.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2013, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Hubošovce s premietnutím záväznej časti Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Hubošovce.
žiada
starostku obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Zmien a doplnkov
č.1 ÚPN-O:
1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 k záväzným častiam Územného
plánu obce Hubošovce s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného
plánu obce Hubošovce.
2. Zverejniť, v súlade s §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť
Územného plánu obce Hubošovce s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Hubošovce vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým
orgánom štátnej správy.
3. Označiť schválenú dokumentáciu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Hubošovce schvaľovacou doložkou v súlade s §28, odst.1 stavebného zákona.
4. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a
zaslať ho MDVaRR SR s kópiou uznesenia o schválení.
5. Zabezpečiť v súlade s §28, odst.4 stavebného zákona uloženie dokumentácie Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Hubošovce na Obecnom úrade obce Hubošovce,
na príslušnom stavebnom úrade a na Obvodnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej
politiky do 3 mesiacov od jeho schválenia.

Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

K bodu 6 : Prenájom priestorov predajne potravín
Starostka uviedla nasledovné : Dňa 15.8.2013 zo stany nájomcu potravín COOP Jednota s.d.
bol zrušený prenájom priestorov v budove bývalého Ocú č. 55,ktorý slúžil ako predajňa
potravín a príbuzného tovaru. Preto bolo vyhlásené výberové konanie na prenájom
priestorov, ktoré bolo neúspešné, keďže víťaz odstúpil od svojej ponuky. Na druhom
výberovom konaní, ktoré sa konalo dnes bol vybraný uchádzač CBA Slovakia a.s. Lučenec.
Výberová komisia doporučila OZ schváliť prenájom priestorov pre vybraného uchádzača.
Uznesenie č. 54 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a/ berie na vedomie výsledok výberového konania na prenájom priestorov potravín
b/ schvaľuje

prenájom priestorov pre CBA Slovakia a.s. Lučenec

c/ žiada starostku obce o vyhotovenie a podpísanie nájomnej zmluvy s vybraným
uchádzačom
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

K bodu 7 : Rôzne
Starostka v krátkosti informovala poslancov o finančnej situácii v obci a pracovných
aktivitách , údržba cintorínov, školy, atď.
K bodu 8 : Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 20.30 hod.
Zapísala : Iveta Ondrijová – pracovníčka Ocú
Katarína Škvarlová
starostka obce
Jozef Guman, Anton Urban – overovatelia zápisnice

Obec - Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce č. 136, PSČ 082 66 Uzovce
Výpis z uznesení
z riadneho 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Hubošovciach,konaného dňa :
17.10.2013 o 19.00 hod. v zasadačke Ocú.
Uznesenie č. 53:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č.6/2013 , ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Hubošovce s premietnutím záväznej časti Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Hubošovce
uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 6/2013 od 1.11.2013
ukladá
starostke obce
- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 6/2013
na úradnej tabuli obce
- zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 6/2013 spôsobom v obci
obvyklým
Uznesenie č. 54 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a/ berie na vedomie výsledok výberového konania na prenájom priestorov potravín
b/ schvaľuje

prenájom priestorov pre CBA Slovakia a.s. Lučenec

c/ žiada starostku obce o vyhotovenie a podpísanie nájomnej zmluvy s vybraným
uchádzačom

Za správnosť vyhotovenia

Katarína Škvarlová

