ZÁPISNICA
Z 9.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hubošovciach zo dňa
25.03.2013 so začiatkom o 18.00 hod.
Prítomní:
Starostka obce :
Poslanci OZ :

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

Program:
1. 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie VZN o financovaní školských zariadení na území obce –SUŠ a MŠ
4. Financovanie CVČ – schválenie príspevku
5. Schválenie plánu kontroly na rok 2013
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh uznesenia
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. 24 z 4. riadneho zasadnutia OZ:
Uznesenie č.37,38,39,40,41 z 8.riadneho zasadnutia OZ

nesplnené- trvá
splnené

K bodu 3 : Schválenie VZN o financovaní školských zariadení na území obce –SUŠ a MŠ
Materiály a predbežný návrh VZn o financovaní školských zariadení na území obce SUŠ a
MŠ ste obdržali už koncom novembra – povedala starostka. Podrobné školenie po novele
zákona Ministerstvo školstva uskutočnilo až 21.februára a VZN muselo po formálnej stránke
prejsť niektorými zmenami, ktoré zákon ukladá. Vysvetlila poslancom, akým spôsobom sa
vyrátavajú financie pre školy ŠZ, že koeficienty sú dané zákonom a v každom prípade má
vyška financií pokryť náklady na mzdy a prevádzku školských zariadení. Do materiálov som
Vám uviedla aj výšku skutočných nákladov na prevádku MŠ a ŠJ v minulom roku. Poslanec
Marcin sa zaujímal o spôsob výpočtu dotácie pre súkromnú umeleckú školu a či nie je
dohodnutých 5 % z vypočítanej dotácie pre obec málo, keďže súkromný zriadovateľ neplatí
nájom a energie v našich priestoroch. Poslanec Urban vysvetlil, že na začiatku roka je
potrebné nastaviť prognózu dotácie pre SUŠ, ale je pravidlom v posledných rokoch, že sa
štátny rozpočet nenapĺňa podľa očakávaní a aj výnos z podielových daní sa znižuje.
V minulom roku sa obec dohodla na výške dotácie so zriaďovateľom a očakávaný výnos bol
nižší vo finančnom vyjadrení. V novom VZN je aj klauzula, že obec môže počas roka upraviť

výšku dotácie pre zriaďovateľa podľa prognózy výnosu dane z príjmov. Potom starostka
podrobne vysvetlila každý bod navrhovaného VZN a dala o ňom hlasovať. VZN
o financovaní školských zariadení na území obce č. 5 bolo jednohlasne prijaté.
K bodu 4: Financovanie CVČ – schválenie príspevku
Starostka vysvetlila poslancom spôsob financovania CVČ po zmene zákona a tom už boli
informovaní podrobne na predchádzajúcom rokovaní OZ. Návrh predpokladá rozpätie medzi
57 a 62 EUR. Náš návrh je 50 Eur na dieťa a kalendárny rok. Avšak nie priamou platbou do
CVČ, ale refundáciou rodičom po predložení dokladu o úhrade poplatku do CVČ.
Oboznámila poslancov so žiadosťou OFK Uzovce o dotáciu pre žiakov, ktorí hrajú futbal za
ich klub je ich osem.V súčasnosti sú evidovaní v CVČ Svinia. Po dohode s OKF Uzovce
nebudú poskytnuté financie do CVČ Svinia, ale radšej formou dotácie obec podporí deti o
ktoré sa klub stará. Dotáciu možno poskytnúť na deti vo veku od 5 do 15 rokov. Poslankyňa
Smolková poznamenala, že aj keď je na zoznamoch teraz 26 detí reálne prispejeme asi len na
polovicu. Po širokej diskusii OZ prijalo jednohlasne uznesenie v nasledovnom znení :
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach schvaľuje výšku príspevku na financovanie CVČ
mimo územia obce v maximálnej výške 50 EUR na žiaka a kalendárny rok, formou
refundácie nákladov rodičom žiaka po predložení príslušných dokladov.
K bodu 5 : Schválenie plánu kontroly na rok 2013
Poslanci obdržali plán kontroly hlavného kontrolóra na rok 2013. Starostka navrhla doplniť
do plánu kontroly aj kontrolu dotácie pre SUŠ. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
K bodu 6 : Rôzne
Majetkové pomery starostu- povinnosť podať majetkové priznanie za rok 2012 do
31.3.2013. Majetkové priznanie starostka predložila poslancom a zároveň členom finančnej
komisie a bude uložené zapečatené na podateľni Ocú. Čistý príjem starostky za rok 2012 je
11 619 Eur. Žiadny iný majetok nenadobudla v roku 2012.
Pohostinstvo Stražan – výpoveď z nájmu. Pre vysoký dlh na nájomnom 960 Eur k 31.3.2013
bude daná výpoveď z nájmu podľa nájomnej zmluvy prenajímateľke Ivete Kolpakovej.
Prieskum vody – do budúcna je potrebné vyhľadať vhodný zdroj vody, ktorý by slúžil pre
obyvateľov obce. To sa dá iba dlhodobým prieskumom lokality a možností. Poslanci
skonštatovali, že je treba osloviť firmy, ktoré sa tým zaoberajú a začať s prvotnými krokmi.
Širokopásmový internet- Cez PRV je možnosť vybudovať aj v našej obci širokopásmový
internet- tomu musí predchádzať technický audit, preto je potrebné osloviť firmy, ktoré sa
tým zaoberajú, či existuje reálna možnosť zapojiť sa do výzvy na vybudovanie internetu.
K bodu 8 : Diskusia
Na záver poďakovala prítomným za účasť zaželala im príjemné prežitie Veľkonočných
sviatkov a návrhom na uznesenie bolo 9. rokovanie OZ ukončené.
K bodu 9 : Návrh na uznesenie
Na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva boli prijaté a schválené nasledovné
uznesenia :

Uznesenie z 9. Riadneho zasadnutia OZ obce Hubošovce konaného dňa 25.3.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach na svojom riadnom 9. zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie návrhu VZN č. 5/2013 o financovaní školských zariadení na území obce
2. Schválenie výšky príspevku na financovanie CVČ
3. Schválenie plánu kontroly na rok 2013
Uznesenie č. 45:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č.5/2013 o financovaní školských
zariadení na území obce Hubošovcea
uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 5/2013 o o financovaní školských
zariadení na území obcei s účinnosťou od 1.4.2013
ukladá
starostke obce
- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 5/2013
na úradnej tabuli obce
Termín: ihneď
- zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 5/2013 o miestnej dani z
nehnuteľnosti spôsobom v obci obvyklým
Termín :ihneď
Hlasovanie:
Za návrh
Proti návrhu
Zdržal sa hlasovania
Igor Goč
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Uznesenie č. 46:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach
prerokovalo návrh výšky príspevku na CVČ pre rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach schvaľuje výšku príspevku na financovanie CVČ
mimo územia obce v maximálnej výške 50 EUR na žiaka a kalendárny rok, formou
refundácie nákladov rodičom žiaka po predložení príslušných dokladov.
ukladá
starostke obce
- oboznámiť rodičov o schválenej výške príspevku a spôsobe refundácie
Termín: ihneď

Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Uznesenie č. 47:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach
schvaľuje
Plán kontroly HK na rok 2013
Termín : rok 2013
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Ing.Emanuel Marcin , Anton Urban
overovatelia zapisnice

Katarína Škvarlová
starostka obce

Obec - Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce č. 136, PSČ 082 66 Uzovce
Výpis z uznesení
z riadneho 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Hubošovciach,konaného dňa : 25.3.2013
o 18.00 hod. v zasadačke Ocú.
Uznesenie č. 45:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č.5/2013 o financovaní školských
zariadení na území obce Hubošovce a
uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 5/2013 o o financovaní školských
zariadení na území obcei s účinnosťou od 1.4.2013
ukladá
starostke obce
- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 5/2013
na úradnej tabuli obce
Termín: ihneď
- zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hubošovce č. 5/2013 o miestnej dani z
nehnuteľnosti spôsobom v obci obvyklým
Termín :ihneď
Uznesenie č. 46 :
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach
prerokovalo návrh výšky príspevku na CVČ pre rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach schvaľuje výšku príspevku na financovanie CVČ
mimo územia obce v maximálnej výške 50 EUR na žiaka a kalendárny rok, formou
refundácie nákladov rodičom žiaka po predložení príslušných dokladov.
ukladá
starostke obce
- oboznámiť rodičov o schválenej výške príspevku a spôsobe refundácie
Termín: ihneď
Uznesenie č. 47:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach
schvaľuje
Plán kontroly HK na rok 2013
Termín : rok 2013

Za správnosť vyhotovenia

Katarína Škvarlová

