Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 26.6.2019 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní:
Mgr. Tomáš Nováček, PhD.
Bc. Lucia Reváková
Bc. Gabriel Varga
Jaroslav Dubovský
kontrolór obce Ing. Juraj Mosej
Neprítomný:
Vladimír Semják- ospravedlnený, Ing. Gabriel Sobota, starosta obce-PN

Program rokovania :
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.Schválenie záverečného účtu za rok 2018
4.Informácia o odkúpení časti parcely pre ČOV.
5.Informácia o stave kanalizačného potrubia na parcele 21/1.C.
6.Schválenie príspevku na vzdelávací poukaz v mimoškolskom zariadení pre deti od 5. – 15. rokov.
7.Poďakovanie za pomoc pri organizovaní spojených osláv dňa matiek, dňa otcov a MDD

K bodu 1.
Zástupca starostu obce p. Jaroslav Dubovský otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva, privítal p.
kontrolóra a poslancov a prečítal program. Poslanci program zastupiteľstva schválili.
K bodu 2.
Zapisovateľ: Bc. Gabriel Varga.
Overovatelia zápisnice : Mgr. Tomáš Nováček, PhD a Bc. Lucia Reváková
K bodu 3.
Hlavný kontrolór oboznámil poslancov s informáciami ohľadom záverečného účtu. K niektorým
bodom mal výhrady, ale odporučil poslancom schváliť záverečný účet s výhradami. Poslanci
záverečný účet schválili s výhradami.
K bodu 4.
Prebehlo dedičské konanie po p. Vincentovi Horňákovi z Loun (ČR) na nových vlastníkov. Vlastníci
parcely, kde má stáť ČOV splnomocnili p .Nováčka a p. Jágerovú k zastupovaniu pri odkupovaní
pozemku.
K bodu 5.
Obec vyzvala p. Ladislava Kožeja k spolupráci, no ten na výzvy OU nereagoval.
K bodu 6.
Občianka p. Ing. Viera Dubovská písomne požiadala obec o schválenie príspevku na vzdelávacie
poukazy v mimoškolskom zariadení pre deti od 5. – 15. Rokov. OZ prijalo a schválilo poskytnúť
príspevok na vzdelávacie poukazy v sume 50 Eur na jedno dieťa ročne.

K bodu 7.
Zástupca starostu poďakoval poslancom Bc. Lucie Revákovej a Bc. Gabrielovi Vargovi pri
organizovaní osláv Dňa rodiny. Bc. Lucia Reváková poďakovala občanom Miroslavovi Vargovi,
Viliamovi Kozmanovi a Ivanovi Hadvigovi za pomoc pri organizovaní spomínanej akcie.

Zapísal: Bc. Gabriel Varga
Overili poslanci:
Bc.Lucia Reváková

.......................................................

Mgr. Tomáš Nováček, PhD.

.......................................................

V Hodkovciach dňa 01.07.2019

Jaroslav Dubovský
Zástupca starostu obce Hodkovce

