Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 15.12.2016 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Hodkovciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania : podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Bc. Ľudmila Jágerová
Overovatelia: Miroslav Dubovský, Jaroslav Dubovský
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Sobota. V úvode privítal
prítomných poslancov a kontrolórku obce. Potom prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Poslanci schválili program rokovania.
Za: všetci
1. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal p. starosta a konštatoval, že uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí sú
splnené. /Statický posudok na budovu PZ bol vypracovaný, je potrebné urobiť posilnenie deky./
2. Správa zodpovednej osoby hlavného kontrolóra v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
Správu zodpovednej osoby hlavného kontrolóra v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
predniesla p. Kinlovičová, kontrolórka obce. Správa tvorí prílohu zápisnice.
3. Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
Starosta obce predložil návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Poslanci predložený návrh schválili.
Za: všetci, uznesenie č. 22/2016
4. Schválenie VZN č. 4/2016 o čistote a verejnom poriadku
Starosta obce predniesol návrh na VZN č. 4/2016 o čistote a verejnom poriadku. Poslanci predložený
návrh schválili.
Za: všetci, uznesenie č. 23/2016
5. Schválenie VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj obce
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj obce. Ide o nový
poplatok, ktorý na základe zákona č. 447/2015 Z.z. môže obec zaviesť s účinnosťou od 01.01.2017.
Poslanci s týmto poplatkom pre rok 2017 nesúhlasili a predložený návrh VZN neschválili.
Za: 0
Proti: všetci, uznesenie č. 24/2016
6. Úprava rozpočtu r. 2016
OZ spolu so starostom obce a kontrolórkou prešli položky v rozpočte. OZ súhlasí s úpravou rozpočtu
presunom medzi položkami./príloha/
Za: všetci, uznesenie č. 25/2016

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
OZ prerokovalo návrh rozpočtu obce Hodkovce na r. 2017, 2018, 2019 a schvaľuje navrhovaný
rozpočet na ďalšie roky bez programovej štruktúry. Písomná forma návrhu v prílohe.
Za: 3 poslanci (M.Dubovský, Ing.B.Potočňák, Bc.M.Sičáková)
Zdržal sa: 1 poslanec /J.Dubovský ,
uznesenie č. 26/2016
8. Doplnenie členov kultúrnej a športovej komisie
Kultúrna komisia bude pracovať v zložení ako bola schválená na predchádzajúcom zasadnutí, tzn.
predseda - Bc. Martina Sičáková, členovia - Anastázia Salonová, Zuzana Hadvigová a Bc. Gabriel
Varga.
Športová komisia v zložení:
Mgr. Milan Naster – predseda
Doc.,Ing. Ľubomír Cais, CSc. – člen
Ing. Lukáš Bernát – člen
Ing. Marek Revák - člen
Za: 3 poslanci (Bc. M.Sičáková, Ing. B. Potočňák, M. Dubovský)
Zdržal sa: 1 poslanec (J. Dubovský) ,
uznesenie č. 27/2016
9. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Lörinca o sprístupnenie sály KD za účelom športovej
činnosti. Poslanci túto žiadosť prerokovali a vzhľadom k tomu, že obec získala súhlas od RÚVZ na
prevádzkovanie KD súhlasia s prevádzaním navrhovaného športu v KD a odporučili odstúpiť žiadosť
predsedovi športovej komisie na určenie osoby zodpovednej za prenajaté priestory. Starosta obce
zabezpečí vypracovanie prevádzkového poriadku na KD a zabezpečí výmenu zámku na vchodových
dverách.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Hodkovciach dňa 17.12.2016
Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
Miroslav Dubovský

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

Jaroslav Dubovský

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

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

