ZÁPISNICA
Zo 6.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hubošovciach zo dňa
27.9.2012 so začiatkom o 18.30 hod.
Prítomní:
Starostka obce :
Poslanci OZ :

Hostia :

Katarína Škvarlová
Igor Goč
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Iveta Kolpaková

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh zmien územného plánu obce
4. Prerokovanie platu starostky obce po novelizácii zákona č. 253/1994 Zb.
5. Schválenie školského vzdelávacieho programu pre I. stupeň ZŠ v Hubošovciach
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila a prítomných privítala starostka obce Katarína Škvarlová.
Prítomných poslancov oboznámila s programom rokovania. Keďže žiadny z poslancov
program nedoplnil ani nenavrhol pozmeniť- tento bol jednohlasne schválený.
K bodu 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 18 z 3. riadneho zasadnutia OZ:

splnené čiastočne

Uznesenie č. 24 z 4. riadneho zasadnutia OZ:

nesplnené- trvá

K bodu 3: Návrh zmien územného plánu obce
K tomuto bodu sa starostka vyjadrila takto :
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o stavebnom poriadku a územnom plánovaní, v znení § 30
odst.4- je obec povinná pravidelne, najmenej však raz za 4 roky preskúmať schválený územný
plán obce, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky. Náš územný plán bol schválený
v roku 2008 a ide o jeho prvú zmenu príp. aktualizáciu. Dňa 19.7.2012 bola MPRV agentúrou
na podporu regionálneho rozvoja uskutočnená monitorovacia kontrola na mieste spracovania
územného plánu a bola preskúmaná celková udržateľnosť projektu územného plánu a jeho
prínos pre obec. Správa z kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice. Kontrola nezistila žiadne
nedostatky, ale upozornila na vyššie citované ustanovenia zákona a potrebu aktualizácie ÚP.
Práve z tohto dôvodu bol vykonaný prieskum trhu na zmeny a doplnky ÚP obce v rozsahu
podľa zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
Aktualizácia by sa mala týkať – plochy pre rodinné domy v severnej časti obce, a plochy
verejnej zelene v centre obce. Boli oslovené tieto firmy na zaslanie ponuky : Viktor
Malinovský - Košice, Ladislav Timura- Košice, Alexander Bel – Košice.Pre obstarávanie

zmien a doplnkov č. 1 boli oslovené tieto subjekty : Ing. Agnesa Hoppanová- Košice, Ing.
Ľuboslava Vlčková- Košice a Ing. Ľudmila Sekeráková- Rozhanovce.
Potom poslanci vybrali z týchto ponúk : Najnižšiu ponuku pre obstarávanie zmien a doplnkov
predložila Ing. Agnesa Hoppanová v sume 720 Eur. Najnižšiu ponuku pre realizáciu ponúkol
Ing. Viktor Malinovský v hodnote 2 040 Eur s DPH. Po uzavretí zmlúv s úspešnými
uchádzačmi sa môžu začať prípravné práce avšak v rozpočte na rok 2012 na to nie sú finančné
zdroje, termín dokončenia zákazky bude až v roku 2013 navrhla starostka a poslanci súhlasili.
K bodu 4: Prerokovanie platu starostky obce po novelizácii zákona č. 253/1994 Zb.
Starostka k tomuto bodu uviedla nasledovné :
Novela zákona č.253/1994 zaviedla nenápadným ustanovením dôležitú novú povinnosť
obecného zastupiteľstva – pravidelne sa venovať otázke platu starostu - § 4 odsek 4 Obecné
zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Stanovenie platu starostu na základe zákona je matematická operácia, ktorú zákon
predpisuje.Ak štatistický úrad vyhlási údaj o priemernej mzde za predchádzajúci kalendárny
rok aplikuje sa stanovený výpočet a takto nanovo určený plat platí s účinnosťou od 1.1.
prebiehajúceho roku. Práve po oznámení nových údajov o priemernej mzde má OZ povinnosť
prerokovať plat starostu, lebo sa zmenili vonkajšie okolnosti – zmena priemernej mzdy. Dňa
28.6.2011 bol uznesením č. 23 starostke priznaný plat 1260 Eur, ktorý je potrebné
valorizovať. Pani poslankyňa Ing. Smolková správne podotkla, že prepočet sa musí
v zápisnici uviesť v celej sume t. j. finálne konštatovanie výšky platu v eurách a nielen
matematickým vzorcom, či percentom. Po zmene priemernej mzdy je nový plat stanovený na
sumu 1 288 .-Eur. K uvedenému poslanci nemali pripomienky a nikto nepredložil iný návrh.
K bodu 5: Schválenie školského vzdelávacieho programu pre I. stupeň ZŠ v
Hubošovciach
Školský vzdelávací program pre stupeň vzdelávania ISCED 1 predložil na rokovanie riaditeľ
ZŠ v Hubošovciach.
Po dôkladnom preštudovaní bol tento program schválený jednohlasne a bez pripomienok a je
súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 6 : Rôzne
V tomto bode starostka obce informovala o prebiehajúcej výstavbe autobusovej zastávky na
Hure, kde sa preinvestovalo cca 1500 Eur. Podrobný rozpis materiálu použitého pri stavbe
poslanci obdržali. Ku koncu júna bolo odpredané osobné motorové vozidlo Renault 19 pani
Slaninkovej Ľubici a jeho následné odhlásenie z evidencie kvôli poisteniu. Ďalej starostka
informovala poslancov o odvolaní pani Janusovej z funkcie riaditeľky MŠ z dôvodu
nesplnenia kvalifikačných predpokladov na výkon funkcie . Riadením Materskej školy
poverila Mgr. Máriu Šulíkova až do ukončenia výberového konania, ktoré bude v najbližších
dňoch vyhlásené. OZ bola doručená žiadosť na odpredaj 2 ks betonových panelov, ktoré sa
už niekoľko rokov nachádzajú na starom cintoríne od pána Petra Krompašského z Ratvaja.
Poslanci súhlasili s odpredajom za cenu 20 Eur. Likvidáciu starého zhrdzaveného prístrešku
zastávky na Hure navrhol pán poslanec Igor Goč zabezpečiť tak, aby obec predišla
akýmkoľvek nákladom súvisiacich s jej odstránením. Preto požiadal starostku nech vyhlási
v miestnom rozhlase ,či niekto nemá záujem za symbolickú cenu prístrešok zlikvidovať
a možné nepoškodené diely ešte zúžitkovať . Na rokovanie OZ starostka obce prizvala aj
pani Ivetu Kolpákovú, keďže podľa Zmluvy o nájme mešká s platením nájomného.
Upozornila ju na to, že ak svoj dlh v určenej lehote nevyrovná bude obec nútena pristúpiť
k výpovedi Zmluvy o nájme, ktorá je pri neplatení nájmu okamžitá. Pani Kolpaková sa
zaviazala svoj dlh vyrovnať do 31.10.2012.

K bodu 7 : Diskusia
V diskusii sa poslanci informovali aj dotácii poskytovanej rodičom pri nástupe žiaka do 1.
ročníka ZŠ o splácaní dlhu obce a pod.
V závere diskusie starostka poďakovala prítomným za účasť a prijatím návrhu na uznesenie
bolo 7.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hubošovciach ukončené.
K bodu 8 : Návrh na uznesenie
Na 7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva boli prijaté a schválené nasledovné
uznesenia :
Uznesenie zo 7. Riadneho zasadnutia OZ obce Hubošovce konaného dňa 27.9.2012
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach na svojom riadnom 7. zasadnutí prerokovalo:
1. Návrh zmien územného plánu obce
2. Prerokovanie platu starostky obce po novelizácii zákona č. 253/1994 Zb.
3. Schválenie školského vzdelávacieho programu pre I. stupeň ZŠ v Hubošovciach
4. Informácia o výstavbe prístrešku pre autobusovú zastávku
Uznesenie č. 35:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

s ch v a ľ u j e :

a/ Návrh zmien územného plánu obce
b/ Plat starostky obce 1 288,- Eur – hrubá mzda
c/ Školský vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ v Hubošovciach
d/ Odpredaj betonových panelov
Termín : rok 2012,2013
Zodpovedá: starostka obce, kontrolór
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Uznesenie č. 36:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach berie na vedomie :
Informáciu o výstavbe prístrešku autobusovej zastávky na Hure
Termín : rok 2012
Zodpovedá: starostka obce, kontrolór

Ing.Emanuel Marcin
Anton Urban
overovatelia zápisnice

Katarína Škvarlová
starostka obce

Obec - Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce č. 136, PSČ 082 66 Uzovce

Výpis z uznesení
z riadneho 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Hubošovciach, konaného dňa : 27.9. 2012
o 18.30 hod. v zasadačke Ocú.
Uznesenie č. 35:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

s ch v a ľ u j e :

a/ Návrh zmien územného plánu obce
b/ Plat starostky obce 1 288 Eur/mesačne – hrubá mzda
c/ Školský vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ v Hubošovciach
d/ Odpredaj betonových panelov
Termín : rok 2012,2013
Zodpovedá: starostka obce, kontrolór
Uznesenie č. 36:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

berie na vedomie :

Informáciu o výstavbe prístrešku autobusovej zastávky na Hure
Termín : rok 2012
Zodpovedá: starostka obce

Za správnosť vyhotovenia
Katarína Škvarlová
starostka obce

