Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 29.1.2019 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní:
Ing. Gabriel Sobota, starosta obce
Mgr. Tomáš Nováček, PhD.
Bc. Lucia Reváková
Vladimír Semják
Bc. Gabriel Varga
Jaroslav Dubovský
a občania podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania :
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie
3.Kontrola Uznesení
4.Schválenie rozpočtu na rok 2019
5.Schválenie vyhlásenia výberového konania na funkciu HK
6.Informácia o ponuke SLSP
7.Nové dopravné značenia v časti obce SZ
8.Zmena zásad o odmeňovaní poslancov a zástupcu starostu
9.Návrh na zmenu v rokovacom poriadku
10.Plán aktivít na rok 2019
11.Poverenie osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov
12.Používanie auta na služobné účely
13.Rôzne
14.Diskusia
15.Záver
K bodu 1. - Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Starosta obce otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva a prečítal jeho program. Poslanci program
zastupiteľstva schválili.
(Uznesenie č. 22/2019)
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov
Zapisovateľ: Bc. Gabriel Varga.
Overovatelia zápisnice : Mgr. Tomáš Nováček, PhD a Bc. Lucia Reváková
K bodu 3. - Kontrola uznesení
Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení prijatých na predošlom zastupiteľstve.
K bodu 4. - Schválenie rozpočtu na rok 2019
Poslanci pripomienkovali v rozpočte položku elektrická energia a navrhli rozdeliť túto položku na
elektrickú energiu pre obec a elektrickú energiu pre strelnicu. Starosta oboznámil poslancov
o možnosti presunu financií z jednotlivých položiek s cieľom pridať kde to bude potrebné. Ak k tomu
dôjde oboznámi s týmito zmenami poslancov. Starosta dal návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019
a poslanci tento návrh schválili.
(Uznesenie č. 23/2019)
K bodu 5. – Schválenie vyhlásenia výberového konania na funkciu HK
Obecné zastupiteľstvo súhlasí v výberovým konaním na hlavného kontrolóra obce Hodkovce a berie
na vedomie kandidatúru p. Juraja Moseja, ktorý sa prihlásil na túto pozíciu.

(Uznesenie č. 24/2019)
Taktiež navrhlo zmenu účtovníčky a prisľúbilo nájsť vhodného kandidáta na túto pozíciu. Poslanci
vypovedali zmluvu súčasnej účtovníčke k 31.1.2019.
(Uznesenie č. 25/2019)
K bodu 6. – Informácia o ponuke SLSP
Starosta prisľúbil ,že bude informovať p.Štefanka, aby podrobnejšie oboznámil poslancov s ponukou,
ktorú dal obci.
K bodu 7.- Nové dopravné značenia v časti obce SZ
Dopravné značky sú potrebné ku kolaudácii cesty. Poslanci rozhodli, že stavebníci, ktorí stavajú, si na
svojich pozemkoch zabezpečia vlastné značenie a dopravné značenie na obecnej ceste zaistí obec.
(Uznesenie č. 26/2019)
K bodu 8.- Zmena zásad o odmeňovaní poslancov a zástupcu starostu
Starosta navrhol zvýšiť odmenu pre poslancov za zastupiteľstvo zo súčasných 15 Eur na 20 Eur brutto
a zástupcovi starostu mesačne na 60 Eur brutto. Poslanci schválili návrh Bc. Lucie Revákovej
o koncoročnom odmeňovaní poslancov podľa aktivity poslanca pre obec a podľa rozpočtu a tiež
schválili návrh p. starostu o odmene pre jeho zástupcu v sume 60 Eur brutto mesačne.
(Uznesenie č. 27/2019)
K bodu 9.- Návrh na zmenu v rokovacom poriadku
Návrh p.starostu, o zmene rokovacieho poriadku ohľadne prezentovania svojho názoru 2x počas
zastupiteľstva a jeho rozšírenia z poslancov aj na občanov poslanci neschválili.
K bodu 10 - Plán aktivít na rok 2019
Starosta poveril Bc. Gabriela Vargu, aby do najbližšieho zastupiteľstva vypracoval plán spoločenských
a kultúrnych akcií na rok 2019.
K bodu 11- Poverenie osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov
Starosta navrhol p. Kinlovičovú ako osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov. Poslanci zobrali
na vedomie tento návrh i ponuku p. Kinlovičovej.
(Uznesenie č. 28/2019)
K bodu 12 -Používanie auta na služobné účely
Poslanci schválili súčasný spôsob služobných ciest starostu.
K bodu 13 -Rôzne
Poslanci zobrali na vedomie ,že sa budú zaoberať ČOV na špeciálnom zastupiteľstve vyhradenom iba
pre tento účel. (Uznesenie č. 29/2019)
P. Miroslav Dubovský mal pripomienku ohľadom umiestnenia zrkadiel na ulicu od č.d.76 smerom
hore a zrkadla pri domoch č. 1 a 67. Poslanci zobrali na vedomie túto pripomienku a prisľúbili ,že sa
ňou budú zaoberať. (Uznesenie č. 30/2019)
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a dal priestor na diskusiu po
ktorej
ukončil zasadnutie.
K bodu 14 -Diskusia
P. Miroslav Dubovský mal pripomienku k otvoreniu ihrisku počas celého roka a navrhol ho zamykať
,aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu. Tiež mal pripomienku ohľadom rozšírenia mosta pri č.d. 19
a 22 s cieľom bezpečného prechádzania áut. P. Miroslav Revák požiadal poslancov ,aby rozšírili

používanie priestorov KD na účely ping pongu zo súčasných dvoch dní v týždni na tri, pričom tretí deň
by bola nedeľa. Poslanci to zobrali na vedomie.
(Uznesenie č. 31/2019)

Zapísal: Bc. Gabriel Varga
Overili poslanci:
Bc. Lucia Reváková
Mgr. Tomáš Nováček, PhD
overili 07.02.2019

V Hodkovciach dňa 29.01.2019

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

