Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 29.10.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní:

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce
Ing. Branislav Potočňák
Bc. Martina Sičáková
Jaroslav Dubovský
Miroslav Dubovský
Mgr. Milan Naster
Terézia Kinlovičová – hlavná kontrolórka obce
Ľudmila Jágerová, referentka obce
a občania podľa priloženej prezenčnej listiny

Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prehľad sťažností občanov obce
6. Čerpanie rozpočtu obce od 01.01.2018 – 30.09.2018
7. Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
8. Informácia o pozemkoch pod ČOV, SPF, projektoch CRR, MAS
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 1.
Ing. Gabriel Sobota, starosta obce otvoril 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ),
privítal prítomných poslancov, pani kontrolórku a ostatných občanov obce.
K bodu 2.
Za zapisovateľku bola určená: Ľudmila Jágerová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Branislav Potočňák a Miroslav Dubovský.
K bodu 3.
Starosta obce predložil poslancom OZ program zasadnutia. Poslanci program schválili.
(uznesenie č. 103/2018)
p. M. Dubovský podal návrh doplniť program v bode 7 o informáciu týkajúcu sa výberu daní
a doplniť bod 8 – informácia o Organizačnom poriadku obce Hodkovce. (uznesenie č.
104/2018)
K bodu 4.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. starosta. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcom OZ sú splnené. Poslanci žiadali kontrolu všetkých platných uznesení za
obdobie 2015 – 2018. Na najbližšom OZ p. starosta predloží platné uznesenia za celé obdobie
rokov 2015 – 2018. (uznesenie č. 105/2018)

K bodu 5.
Informáciu o podaných sťažnostiach povedal p. starosta. Na obec bola doručená sťažnosť p.
Dankovej na neorezané stromy pri č. 43, ktoré bránili prenikaniu svetla na chodník a hrozilo
nebezpečenstvo úrazu - zo strany obce bola urobená náprava. P. Potočňáková sa sťažovala na
RUVZ Košice za uskutočnenie spoločenskej akcie Silvester 2016 v kultúrnom dome, ktorý
v tom čase pre nepitnú vodu nebol sprevádzkovaný. Obec dostala pokutu 120,00 Eur. Ďalej
sa p. Potočňáková sťažovala na Okresnom úrade, odbor výstavby a bytovej politiky, že obec
vydáva stavebné povolenia v nesúlade so stavebným poriadkom a takisto, že stavebníci Juraj
Dubovský a spol. zasiahli pri odvodňovaní svojich pozemkov na jej pozemok. V prvom
prípade obec po predložení dokladov na OÚ Košice nepochybila a všetky stavebné povolenia,
ktoré doteraz vydala sú v poriadku, v druhom prípade stavebníci situáciu vyriešili a výpust
dažďovej kanalizácie bol preložený. (uznesenie č. 106/2018)
K bodu 6.
P. kontrolórka informovala prítomných poslancov o čerpaní a úprave rozpočtu na kultúrnu
akciu „Mesiac úcty k starším“. OZ berie na vedomie vykonanú úpravu rozpočtu a presuny
medzi položkami podľa výkazu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2018 a písomnej informácie od
účtovníčky. (uznesenie č. 107/2018)
K bodu 7.
P. starosta informoval, že zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejnené na web stránke obce
a plynule sa stále doplňuje. P. poslanec M. Dubovský zistil, že niektoré zmluvy na stránke obce
chýbajú. OZ sa uznieslo na tom, že starosta overí a postupne doplní zmluvy od r. 2011. P.
kontrolórka predniesla informáciu o stave vyberania daní a riešenie neplatičov (AUTOKOV
a AGRO Š.H.N) exekúciou. (uznesenie č. 108/2018)
K bodu 8.
Starosta obce informoval poslancov, že Organizačný poriadok sa týka zamestnancov obecného
úradu, bol schválený v r. 2015 a je uložený na obecnom úrade.
K bodu 9.
Informáciu o pozemkoch pod ČOV predniesol starosta obce, informoval, že stále nie je
vyriešený jeden pozemok, ktorého vlastník už nežije a pozemok nebol prededený. Poslanci OZ
odporúčajú starostovi požiadať KSK o udelenie výnimky pri výstavbe ČOV – 25 m od osi cesty.
Pozemok patriaci SPF v severnej časti obce – poslanci odporúčajú starostovi písomne požiadať
SPF o vydanie pozemku do vlastníctva obce, nakoľko v ÚP je využitie pozemku určené na
verejnoprospešný záujem. Starosta obce podal informáciu o vypracovaných projektoch na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, rekonštrukciu kultúrneho domu a kuchyne a o žiadosti
o dotáciu, ktorá bola v tomto čase odoslaná na Environmentálny fond Bratislava na kanál –
vetva od č. 21 po 43 – vo výške 200 000,00 Eur. (uznesenie č. 109/2018)
K bodu 10.
p. Kinlovičová predniesla správy hlavného kontrolóra 1. o protispoločenskej činnosti (obec
nemala nahlásenú žiadnu protispoločenskú činnosť), 2. o poverenej osobe na ochranu osobných
údajov, 3. o kontrole účtovných dokladov. Správy tvoria prílohu zápisnice. (uznesenie č.
110/2018)

K bodu 11.
p. M. Dubovský vystúpil s pripomienkou, že na web-e nie je zverejnená zmluva na revíziu
multifunkčného ihriska a žiadna údržba nie je robená a že kosenie obecných priestranstiev nie
je dostatočné.
p. Papcún prejavil svoju nespokojnosť s prácou poslancov OZ počas tohto volebného obdobia.
K bodu 12.
Starosta obce po vyčerpaní programu poďakoval p. kontrolórke za aktívnu pomoc, prítomným
poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ľudmila Jágerová

Overili:
Ing. Branislav Potočňák

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

Miroslav Dubovský

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

V Hodkovciach dňa 29.10.2018

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

