Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 15.03.2016 o 17:00 hod. v priestoroch MŠ v Hodkovciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania : podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Bc. Ľudmila Jágerová
Overovatelia: Ing. Branislav Potočňák, Bc. Martina Sičáková

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Sobota. V úvode privítal
prítomných poslancov, kontrolórku obce a ostatných hostí. Následne prítomných oboznámil s
programom zasadnutia. Poslanci schválili program rokovania.
Za: všetci
1. Ustanovenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Keďže na predchádzajúcom zasadnutí OZ zvolený poslanec post zástupcu neprijal, je
potrebné ho zvoliť. Z tohto dôvodu bola vytvorená návrhová, volebná a mandátová komisia,
ktorých členmi sa stali p. Miroslav Dubovský a Bc. Martina Sičáková.
Za: všetci
2.Správa o kontrolnej činnosti
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 predniesla p. Kinlovičová, kontrolórka obce. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
3.Plán kontrol na I. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 predložila kontrolórka obce. Informovala
prítomných o termínoch a predmetoch kontrol na I. polrok 2016. OZ schvaľuje plán kontrol.
Za: všetci, uznesenie č. 1/2016
4.Smernica o finančnej kontrole podľa z. 357/2015
P. Kinlovičová, kontrolórka obce informovala o zmene, ktorá nastala od 01.01.2016 vo
vykonávaní základnej finančnej kontroly na základe zákona 357/2015 Z.z. Smernica je
súčasťou tejto zápisnice.
5.Prejednanie žiadosti o rozšírenie verejného vodovodu
Starosta obce informoval prítomných o jednaní, ktoré prebehlo za prítomností zástupcu VVS,
a.s. Košice, zástupcami vlastníkov pozemkov, na ktorých sa má rozšíriť verejný vodovod a na
ktorom sa zúčastnil aj on spolu s kontrolórkou obce. Výsledkom tohto jednania bolo to, že
výstavba vodovodu nebude realizovaná cez obec, teda Obec Hodkovce s tým už nič nemá
a preto je potrebné zrušiť už podpísanú zmluvu o budúcej zmluve zo dňa 14.10.2015 vo veci
zriadenia vecného bremena na pozemky, ktorá už bola podpísaná zainteresovanými stranami

z dôvodu prípravy na výstavbu vodovodu v časti obce. Z uvedeného dôvodu je potrebné
zrušiť uznesenie č. 40 zo dňa 16.12.2015.
Za: všetci, uznesenie č. 2/2016
6.Prejednanie nákupu malotraktora pre obec
P. starosta predniesol návrh s udaním dôvodov (p. Miroslav Varga už nie je ochotný ďalej
používať svoje súkromné auto s prívesným vozíkom pre obecné účely) na kúpu malotraktora
pre obec. Poslanci jednohlasne schválili kúpu malotraktora + základnej výbavy do výšky
2500,00 Eur. Komisia v zložení Ing. Gabriel Sobota, Ing. Branislav Potočňák a Miroslav
Dubovský na základe prieskumu trhu majú za úlohu vybrať cenovo a funkčne najvhodnejší
typ malotraktora.
Za: všetci, uznesenie č. 3/2016
7.Prejednanie vyhotovenia projektov na PZ a MŠ
Starosta obce informoval prítomných o možnosti získania finančných prostriedkov z fondov
EU na rekonštrukciu materskej školy a požiarnej zbrojnice. Aby sa dali stihnúť termíny na
podanie žiadosti o dotáciu, bolo by dobré mať urobené projekty v predstihu. OZ sa uznieslo
na tom, že projekt na rekonštrukciu PZ obec nebude robiť, ale budovu PZ ponúkne do
dlhodobého prenájmu. Projekt na rekonštrukciu materskej školy obec bude riešiť až potom,
keď urobí prieskum, na základe ktorého zistí počet detí, ktoré by v šk. r.2018/2019
navštevovali MŠ. Ak bude dostatočný počet prihlásených detí (13-15 detí), starosta obce
urobí úpravu rozpočtu obce presunom 1700,00 Eur z položky geodetické práce na kapitálové
výdavky, položka projekty. Následne dá urobiť projekt, ktorému bude predchádzať výber
sprostredkovateľa.
Za: všetci, uznesenie č. 4/2016
8.Úprava rozpočtu – kapitálové výdavky
Z dôvodu schválenia kúpy malotraktora je potrebné urobiť úpravu rozpočtu č. 1/2016 –
znížením bežných výdavkov položka 637005- geodetické práce o sumu 2500,00 Eur
a navýšením kapitálových výdavkov - kúpa malotraktora o 2 500,00 Eur.
Za: všetci, uznesenie č. 5/2016
9.Voľby zástupcu starostu
O výsledku volieb informovala Bc.Sičáková. Dvoma hlasmi za zástupcu starostu bol zvolený
už raz odvolaný p. Miroslav Dubovský. Keďže na zasadnutí nevedel dať jednoznačnú
odpoveď, či túto funkciu prijíma, starosta obce stanovil termín rozhodnutia sa do 15.04.2016.
10.Rôzne
Zástupca realitnej kancelárie FAMILY REALITY, ktorá sprostredkovávala predaj pozemkov
na západnej strane obce od p. Hanispalovej prišiel s návrhom dať obci peniaze určené na
výstavbu MK v spomínanej lokalite Hodkoviec, keďže tieto MK majú urobiť oni. Dôvodom
je, aby sa zabránilo rozkopávaniu a poškodzovaniu novej asfaltky (neskoršie prípojky vody,
plynu, kanalizácie, ťažké autá a mechanizmy). Po zvážení všetkých za a proti poslanci túto
možnosť neprijali.

P. Riňák vystúpil s otázkou, ako to vyzerá s pozemkami pod ČOV. Starosta obce informoval
prítomných o doterajších úkonoch, ktoré riešil v súvislosti s touto záležitosťou a zároveň OZ
odporúčalo do konca marca osloviť listom všetkých vlastníkov pozemkov pod plánovanou
ČOV.
Po vyčerpaní programu sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Hodkovciach dňa 15.03.2016

Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
Ing. Branislav Potočňák

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

Bc. Martina Sičáková

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

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

