ZÁPISNICA
Z 10.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hubošovciach
konaného dňa 26.07.2013 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. Návrh záverečného účtu obce za rok 2012
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012
7. Tvorba a použitie rezervného fondu
8. Žiadosť o zníženie nájmu COOP Jednota
9. Dotácia pre FK Stražan Hubošovce
10. Prerokovanie platu starostky obce
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila a prítomných privítala starostka obce Katarína Škvarlová.
Prítomní poslanci : v počte 4
Ospravedlnení poslanci : Jozef Guman
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2 : Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice : Anton Urban, Ing. Marcin
Návrhová komisia:
Igor Goč, Anton Urban, Ing. Smolková
Zapisovateľka :
Iveta Ondrijová - pracovníčka Ocú
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
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

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Schválený program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Interpelácie
5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2012
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012
7. Tvorba a použitie rezervného fondu
8. Žiadosť o zníženie nájmu COOP Jednota
9. Dotácia pre FK Stražan Hubošovce
10. Prerokovanie platu starostky obce
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 3 : Informácia o plnení uznesení z 9.zasadnutia OZ
Predložila starostka obce
Uznesenie č. 24 z 4. riadneho zasadnutia OZ:
Uznesenie č.45,46 z 9.riadneho zasadnutia OZ

nesplnené- trvá
splnené

Uznesenie č. 47 /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 9. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
K bodu 4 : Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

K bodu 5a 6 a 7: Návrh záverečného účtu za rok 2012 a stanovisko k návrhu
záverečného účtu za rok 2012. Použite rezervného fondu na splatenie úveru
Návrh záverečného účtu predložila starostka obce a stanovisko k návrhu záverečného účtu
predložil hlavný kontrolór obce. Návrh uznesenia predložila návrhová komisia.
Starostka vysvetlila poslancom jednotlivé položky čerpania rozpočtu a zároveň v písomnej
forme porovnanie oproti minulému obdobiu. Poslanci sú informovaní o zvýšených príjmoch
za rok 2012 z dôvodu sídla súkromnej umeleckej školy na území obce čo predstavuje
navýšenie rozpočtu o 53 000 Eur ročne. Návrh záverečného účtu bol vyvesený ešte v júni
2013 a z dôvodu malej rekonštrukcie priestorov Ocú ho zastupiteľstvo schvaľuje až dnes.
Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu záverečného účtu . Po krátkej diskusii návrhová
komisia predložila tento návrh uznesenia :
Uznesenie č. 48/2013 :
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 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
b/ schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2012
c/ schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume 2580,60 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.a/
a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 2580,60 Eur na splatenie úveru
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
K bodu 8 : Žiadosť o zníženie nájmu od COOP Jednoty na priestory predajne potravín
Starostka uviedla nasledovné : Dňa 30.5.2013 zo stany nájomcu potravín COOP Jednota s.d.
bola predložená žiadosť o zníženie nájmu za priestory o 50 %, z dôvodu neefektívnosti
predaja v tejto prevádzke. Starostka predložila analýzu tržieb COOP Jednoty a mesačný
nájom v týchto priestoroch sa pohybuje v priemere 80 Eur mesačne. Nájomné je závislé od
výšky tržieb. V krátkej diskusii poslanci skonštatovali, že zníženie nájmu tejto prevádzke
nepomôže, ale vedenie by malo hľadať spôsoby ako zvýšiť atraktívnosť predaja v tejto
prevádzke a tým pomôcť našim občanom- spotrebiteľom a aj sebe. Zníženie nájmu nebolo
odsúhlasené.
Uznesenie č. 49 /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 žiadosť o zníženie nájmu na prenájom priestorov potravín
b/ neschvaľuje
zníženie nájmu za prenájom priestorov pre COOP Jednotu s.d.
c/ žiada
starostku obce o zaslanie stanoviska žiadateľovi

Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
K bodu 9 : Žiadosť o poskytnutie dotácie pre FK Stražan Hubošovce
Zo strany OZ bola doručená Ocú žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť pre rok 2013 vo
výške 800,- Eur. Starostka vysvetlila poslancom situáciu ku ktorej došlo zapísaním FK sa do
súťaže, ale finančnú pomoc v takej výške nebude môcť klubu poskytnúť. Z ušetrených
financií a rozpočtovým opatrením bude možné vyfinancovať len faktúry zväzu za
rozhodovanie a údržbu ihriska a priestorov. Len to bude klubu poskytnuté do konca tohto
kalendárneho roku. Pri tvorbe rozpočtu na budúci rok a pri predložení žiadosti v dostatočnom
predstihu, bude možné na budúci rok klub podporiť v adekvátnej sume. V tejto podobe bolo
prijaté aj uznesenie.
Uznesenie č. 49a /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 žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť FK Stražan Hubošovce
b/ schvaľuje
poskytnutie dotácie formou úhrady faktúr pre zväz v sume nevyhnutnej
pre činnosť a údržbu ihriska a priestorov.
c/ žiada
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

starostku obce o oznámenie rozhodnutia zástupcom FK a hráčom
Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
K bodu 10 : Prerokovanie platu starostky obce
Podľa § 4 ods.4 zákona č. 253/1994 obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu
obce. Na internetovej stránke štatistického úradu www.statistics.sk bol zverejnený dokument
– potvrdenie o priemernej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012, ktorý je
potrebný na výpočet platu starostu obce podľa § 3 zákona č. 253/1994. Zároveň prílohu tejto
zápisnice tvorí aj prehľad platových pomerov starostky obce za rok 2011, 2012.
Plat starostky obce Hubošovce v roku 2013
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012 ................ 805,00 €
Koeficient pre obec Hubošovce podľa §4 ods.1 zákona 253/1994 ......................
1,49
Minimálny možný plat starostu v roku 2012 ........................................................ 1 199,45 €
Maximálny možný plat starostu obec pri koeficiente 70 % (§4 ods.2 ) ................ 2 039,06 €
Pri zachovaní koeficientu 10,00 % (§4 ods.2 zákona 253/1994) .......................... 1 319,39 €
Pri koeficiente 10,00 zostane zachovaný plat ....................................................... 1 319,00 €

Uznesenie č. 50 /2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a/ schvaľuje

plat starostky obce v roku 2013 v sume 1 319,- Eur mesačne

Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
K bodu 7 : Rôzne
Starostka v krátkosti informovala poslancov o finančnej situácii v obci a pracovných
aktivitách výstavbe plochy na hokejové ihrisko údržba školy – opravy ďalšej etapy
kanalizačného vedenia v škole a oprave komína a ďalších drobných opravách. ďalej v tomto
bode informovala o vytvorení MAS Straže, zo združenia v ktorom je aj naša obec.Okrem toho
že členstvo v uvedenej MAS prináša rozvoj regiónu bude prínosom aj pre obec. Poslanci to
privítali a prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 51/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a/ schvaľuje

členstvo obce Hubošovce v MAS STRAŽE

Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
K bodu 8 : Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 21.35 hod.
Zapísala : Iveta Ondrijová – pracovníčka Ocú
Katarína Škvarlová
starostka obce
Marcin Emanuel, Anton Urban – overovatelia zápisnice

Obec - Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce č. 136, PSČ 082 66 Uzovce
Výpis z uznesení
z riadneho 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Hubošovciach,konaného dňa : 26.7.2013
o 19.00 hod. v zasadačke Ocú.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 48/2013 :
a/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
b/ schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie obce za rok 2012
c/ schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume 2580,60 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.a/
a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 2580,60 Eur na splatenie úveru
Uznesenie č. 49 /2013 :
a/ berie na vedomie žiadosť o zníženie nájmu na prenájom priestorov potravín
b/ neschvaľuje

zníženie nájmu za prenájom priestorov pre COOP Jednotu s.d.

c/ žiada

starostku obce o zaslanie stanoviska žiadateľovi

Uznesenie č. 49a /2013 :
a/ berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť FK Stražan Hubošovce
b/ schvaľuje
poskytnutie dotácie formou úhrady faktúr pre zväz v sume nevyhnutnej
pre činnosť a údržbu ihriska a priestorov.
c/ žiada

starostku obce o oznámenie rozhodnutia zástupcom FK a hráčom

Uznesenie č. 50 /2013 :
a/ schvaľuje

plat starostky obce v roku 2013 v sume 1 319,- Eur mesačne

Uznesenie č. 51/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hubošovce v súlade s § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a/ schvaľuje

členstvo obce Hubošovce v MAS STRAŽE

Za správnosť vyhotovenia

Katarína Škvarlová

