Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 29.06.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní:

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

Neprítomný: Mgr. Milan Naster - neospravedlnený
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Záverečný účet za rok 2017- stanovisko HK k ZÚ za rok 2017
- schválenie ZÚ za rok 2017
6. Úprava rozpočtu za rok 2018
7. Plán činnosti HK na 2. polrok a poučenie poslancov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov – zodpovedná osoba
8. VZN o referende
9. Informácia starostu o vykupovaní pozemkov pod ČOV, o projektoch, o doplnku ÚP
10. Povinné uznesenie OZ pred komunálnymi voľbami – rozsah úväzku starostu a počet
poslancov na obdobie 2018 – 2022
11. Právne zastupovanie obce v spore s REKOM
12. Firma REKOM s.r.o. – stavebné práce z roku 2011
13. Žiadosť občianky o možnosti stretávania sa mamičiek v priestore KD
14. Diskusia
15. Záver

K bodu 1.
Ing. Gabriel Sobota, starosta obce otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ),
privítal prítomných poslancov, pani kontrolórku a ostatných občanov. Konštatoval, že sú
prítomní 4 poslanci a otvoril 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v r. 2018.
K bodu 2.
Za zapisovateľku bola určená: Ľudmila Jágerová a počas jej neprítomnosti do 18:00 hod.
Terézia Kinlovičová, ktorá po príchode p. Jágerovej o18:00 hodine odovzdala napísanú
zápisnicu s prijatými uzneseniami.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Bc. Martina Sičáková a Jaroslav Dubovský.
K bodu 3.
Starosta obce predložil poslancom OZ program zasadnutia. Poslanci program schválili.

(uznesenie č. 85/2018)
K bodu 4.
Kontrolu uznesení vykonal p. starosta. V prípade Uznesenia č. 81/2018 – dôvodová správa vo
veci navýšenia pracovného úväzku z 5 % na 10 % nebola doložená poslancom, preto sa
posúva preplatenie mzdy za mesiace 05-06/2018 spätne až po predložení do 02.07.2018.
(uznesenie č. 86/2018)
K bodu 5.
Starosta obce predložil písomný dokument „Záverečný účet obce Hodkovce za rok 2017“,
ktorý bol poslancom e-mailom doručený na preštudovanie. Poslanci schválili Záverečný účet
obce Hodkovce za rok 2017 na základe predloženého návrhu uznesenia:
a) OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za
rok 2017,
b) OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad,
c) OZ schvaľuje výsledok hospodárenia – prebytok vo výške 15 383,79 Eur,
d) OZ schvaľuje prevod do rezervného fondu prebytok (zostatok fin. prostr. V banke
a pokladnici po inventúre rozpočtu a účtov) 15 500,71 Eur
Písomný dokument Záverečný účet obce Hodkovce za rok 2017 tvorí prílohu zápisnice.
(uznesenie č. 87/2018)
K bodu 6.
Kontrolórka obce informovala o potrebe úpravy rozpočtu kvôli výdavkom na projekty, ktoré
neboli plánované. OZ berie na vedomie úpravu rozpočtu. (uznesenie č. 88/2018)
K bodu 7.
Pani kontrolórka predniesla Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018. Poslanci po
prerokovaní predložený Plán schválili. Písomný dokument tvorí prílohu zápisnice. (uznesenie
č. 89/2018)
K bodu 8.
Po predložení návrhu na Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodkovce č. 1/2018 o spôsobe
vykonania miestneho referenda poslanci toto VZN schválili. (uznesenie č. 90/2018)
K bodu 9.
Starosta obce informoval poslancov a prítomných o stave vykúpených pozemkov pod ČOV,
v tomto čase rieši pozemky s dedičmi po nebohej Irene Olajošovej. Zostáva iba jeden
pozemok po nebohom Vincentovi Horňákovi, ktorý zomrel v Česku.
Obec má vypracovaný projekt na chodník okolo hlavnej cesty, teraz je potrebné jednať
s KSK, či nám ho dajú do dlhodobého prenájmu alebo predajú za 1 Euro.Taktiež je
pripravený projekt na kanalizáciu, na rekonštrukciu KD (uznesenie č. 91/2018)
K bodu 10.
Povinné uznesenie OZ pred komunálnymi voľbami:
OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022 5 poslancov v obci Hodkovce,
OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Hodkovce na 100 %, t.j. „1“,
OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 1 volebný obvod pre konanie volieb do
orgánov samosprávy
(uznesenie č. 92/2018) neschválené

Následne došlo k diskusii z dôvodu ďalšieho návrhu Ing. B.Potočňáka, aby rozsah úväzku
starostu obce pre volebné obdobie r. 2018- 2022 bol 60 %. Poslanci rozhodli o zrušení
uznesenia č. 92/2018 a dohodli presun schválenia tohto uznesenia na 31.07.2018, kedy budú
rokovať aj vo veci organizovania Dňa obce. (uznesenie č. 93/2018)
K bodu 11 a 12.
Poslancom obce boli e-mailovou poštou doručené materiály vo veci sporu s fi REKOM, s.r.o..
Následne poslanci odporučili starostovi obce vo veci zabezpečiť právne zastupovanie.
(uznesenie č. 94/2018)
K bodu 13.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o žiadosti p. P. Lörincovej vo veci stretávania
sa a odovzdávania skúsenosti mamičiek v zimnom období – od 01.09. – 30.04. v priestoroch
materskej školy. OZ berie na vedomie túto informáciu a schválenie tejto veci posúva na
ďalšie zastupiteľstvo. (uznesenie č. 95/2018)
K bodu 14.
Starosta obce poďakoval p. M. Sičákovej a p. B. Potočňákovi za pomoc pri príprave Dňa detí.
K bodu 15.
Starosta obce po vyčerpaní programu poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť
a ukončil zasadnutie .
Zapísala: Terézia Kinlovičová a Bc. Ľudmila Jágerová

Overili:
Bc. Martina Sičáková

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

Jaroslav Dubovský

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

V Hodkovciach dňa 29.06.2018

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

