Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, konaného dňa 03.03.2017
o 17:00 hodine na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní: Ing. Gabriel Sobota
Miroslav Dubovský
Ing. Branislav Potočňák
Bc. Martina Sičáková
Terézia Kinlovičová – kontrolórka
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Správa o kontrolnej činnosti za 2016
6. Územný plán – dokončenie výberu variant
7. MDD – prejednanie kultúrnej akcie
8. Deň obce – termín a náplň
9. Informácia vodovod
10. Informácia o rekonštrukcii PZ
11. Žiadosť občana obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Zapisovateľ : Bc. Martina Sičáková
Overovatelia: Ing. Branislav Potočňák, Miroslav Dubovský
1.Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov:
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Ing. Gabriel Sobota, privítal prítomných a konštatoval,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto zasadnutie OZ vyhlásil za uznášania
schopné.
Za zapisovateľa bola určená Bc. Martina Sičáková a overovateľmi Ing. Branislav Potočňák
a Miroslav Dubovský čo bolo odsúhlasené jednohlasne.
3. Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
–

vyúčtovanie rigol do ďalšieho zasadnutia OZ bude doplnené o kontrolnú správu
hlavného kontrolóra obce
–
rozpočet obce na rok 2017
–
športová komisia – sála kultúrneho domu je sprístupnená občanom každý piatok
–
námietka p. Dubovského k zápisnici, v ktorej nebolo spomenuté vyúčtovanie rigolu,
ako aj zverejnenie neoverenej zápisnice na internetovej stránke obce – zápisnica bude zo
stránky odstránená a po doplnení podpísaná

5. Správa o kontrolnej činnosti – kontrolórka obce
–
–
–
–
–
–

kontrolórka oznámila výsledky kontrolnej činnosti
kontrolórka neobdržala žiadne podnety, ktoré by viedli k podaniu na prokuratúru
predloženie plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
stanovisko k rozpočtu ako aj záverečnému účtu
majetkové priznanie p. Kinlovičovej je bez zmien
poslanci jednohlasne schválili navrhovaný plán kontrol 2x ročne
6. Územný plán – doplnok č.2

–
OZ jednohlasne schválilo vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre zmeny
a doplnky lokalít 1A, 1B ( čistička ) ako aj 2 v časti kde by mala byť plánovaná rekreačná
zóna a v prípade záujmu občanov aj o iné lokality
–
upozornenie p. Kinlovičovej k otváraniu územného plánu je potrebné verejné
zhromaždenie
–
vyžaduje sa postup obce v súlade so zák. 50/1975

7. MDD
–
poslanci OZ sa dohodli na podrobnejšom rozdelení úloh na dni detí, ktorý sa bude
konaťna obecnom ihrisku dňa 3.6.2017
8. Organizácia akcie dni obce
–
poslanci OZ sa dohodli na podrobnejšom rozdelení úloh na dni obce ako aj dátum
26.08.2017 ako deň konania danej akcie
9. Informácia starostu obce ohľadne vodovodu
–
starosta obce informoval o podaní žiadosti o pripojenie na vodovod – budova OcÚ
ako aj požiarna zbrojnica
10. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
–
starosta obce predložil pripravený projekt na rekonštrukciu budovy požiarnej
zbrojnice. Odhadovaná cena je 200 000€, pričom v danom projekte neboli uvedené práce
ako aj cena materiálu na kúrenie,vodu a elektroinštaláciu.
–
OZ žiada o doplnenie v projektovej dokumentácii o chýbajúce položky
–
p. Ing. Potočňák navrhol, aby bola v budúcnosti budova požiarnej zbrojnice
využívaná ako obecný úrad s čím poslanci jednohlasne súhlasili
–
OZ vecne schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie Hodkovce
„Spoločenský klub“

11. Menovanie členov evakuačnej komisie a štábu CO
–
–

–

Starosta obce menoval členov evakuačnej komisie: Mgr. Milan Naster
Ing. Branislav Potočňák
Miroslav Dubovský
Starosta obce menoval členov štábu CO: Jaroslav Dubovský
Mgr. Milan Naster
Miroslav Dubovský
OZ členov jednohlasne schválilo
11. Rôzne

–
Žiadosť p. MVDr. Eugena Ivanka o začlenenie jeho pozemku do územného plánu
obce Hodkovce
–
Na základe informácie o tom, že p. Ivanko nemá prístup k svojmu pozemku sa OZ
rozhodlo, že mu vyhovie v prípade, že doplní súhlas so vstupom na pozemok od majiteľov
susediacich pozemkov
–
v prípade,že daný súhlas p. Ivanko bude mať, starosta obce sa bude informovať u p.
Ing. Arch. Mareka nakoľko by sa oddialil celý proces v prípade, že by sa do územného
plánu pojali aj dané pozemky p. Ivanka
–
žiadosť p. Gabriela Vargu o zníženie poplatku za prenájom sály kultúrneho domu
–
na základe žiadosti OZ schválilo úpravu poplatkov za sálu kultúrneho domu.
–
Kar obyvateľov obce 0€ + platba za spotrebované energie
–
prenájom sály 50€ + platba za energie
–
prenájom kuchyne s riadom 20€
–
prenájom obrusov 0€

V Hodkovciach 03.03.2017
Zápisnicu napísala: Bc. Martina Sičáková
Overil:
Ing. Branislav Potočňák

…..................................

Miroslav Dubovský

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

Uznesenie z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.03.2017
Uznesenie č.01/2017
•
OZ jednohlasne schválilo navrhovaný plán kontrolnej činnosti 2x ročne
Uznesenie č.02/2017
•
OZ jednohlasne schválilo vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre zmeny
a doplnky lokalít 1A, 1B ( čistička ) ako aj 2 v časti kde by mala byť plánovaná rekreačná
zóna a v prípade záujmu občanov aj o iné lokality
Uznesenie č. 03/2017
•
OZ jednohlasne schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie Hodkovce
spoločenský klub
Uznesenie č. 04/2017
•
OZ jednohlasne schválilo členov evakuačnej komisie a členov štábu CO
Uznesenie č. 05/2017
•
OZ jednohlasne schválilo zmenu poplatkov za prenájom sály kultúrneho domu a to
nasledovne:
Kar obyvateľov obce 0€ + platba za spotrebované energie
prenájom sály 50€ + platba za energie
prenájom kuchyne s riadom 20€
prenájom obrusov 0€

V Hodkovciach, 6.3.2017

Ing. Gabriel Sobota
starosta

