ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, konaného dňa
22. januára 2015 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach

Prítomní :
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Miroslav Dubovský
Overovatelia : Mgr. Milan Naster, Bc. Martina Sičáková
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce v úvode privítal všetkých prítomných, t.j. poslancov obecného zastupiteľstva,
ako aj ostatných hostí a následne ich oboznámil s programom zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice starosta obce určil p. Miroslava Dubovského, za overovateľov
zápisnice určil Mgr. Milan Nastera, a Bc. Martina Sičákovú .

3. Poďakovanie
Starosta obce pred schválením programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce
poďakoval
obyvateľke obce Hodkovce pani Anastázii Salónovej a v neprítomnosti aj jej
priateľovi pánovi Štefanovi, za ich aktívni prístup vo veci zlepšenia nelichotivej finančnej
situácie OÚ v danom časovom období. Jednalo sa ich záujem v čase ich osobného voľna
o zorganizovanie Silvestrovskej zábavy dňa 31.12. 2014 a následne odovzdanie všetkých
získaných finančných prostriedkov vo výške 200 eur do pokladne OÚ. Menovanej bola
odovzdaná kytica kvetov.
Pani Anastázia Salónová sa za pre ňu príjemne prekvapenie poďakovala a poprosila starostu
a poslancov obce o zriadenie komisii za účelom zlepšenia spolunažívania obyvateľov obce
Hodkovce v oblasti kultúrnej, športovej, ktorej cieľom je podchytenie aktivity mládeže
správnym smerom, dôchodcov, ako aj ostatných skupín obyvateľov, ktorí sú ochotní takéto
skupiny viesť a organizovať .Starosta obce prisľúbil, že v priebehu cca 2 kalendárnych
mesiacov OZ sa týmto návrhom bude zaoberať. V súčasnosti je zriadená len komisia pre
ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejných činiteľov.

4. Schválenie programu 2. zasadnutia OZ
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je
obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Následne opätovne prečítal návrh
programu zasadnutia. Nakoľko na doplnenie programu neodzneli žiadne návrhy, starosta
vyzval poslancov k hlasovaniu. Program rokovania bol jednohlasne schválený.

5. Schválenie - Rozpočtu obce Hodkovce na rok 2015
/bez programovej štruktúry v zmysle zákona 583/2004 Z. z. - §9

Prerokovanie viacročného rozpočtu obce Hodkovce na rok 2015 - 2017
Poslancom OZ obce Hodkovce, boli pred zasadnutím rozdané fotokópie uvedených
dokladov s predložením návrhu starostu obce o presunutie predmetného bodu na koniec
zasadnutia z dôvodu detailnejšieho naštudovania predloženého materiálu, o čom dal hlasovať.
Preloženie tohto bodu rokovania bolo na koniec programu pred časť „Rôzne“ bolo
jednohlasne odsúhlasené.

6. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce
Na základe rozhodnutia bývalej starostky obce a súhlasného stanoviska poslancov bývalého
OZ, bol na internetovú stránku umiestnený inzerát na odpredaj pozemku v katastrálnom
území obce Hodkovce, podľa stavu C KN p. č. 210/3 – o výmere 372 m2 a parcela č.246/3
o výmere 59 m2, ktoré sú zapísané v LV č. 1 na obec Hodkovce. Jedná sa o voľný pozemok
v IBV na cintoríne. Na OÚ boli doručené 2 žiadosti záujemcov. Cena pozemku bola určená
znaleckým posudkom na 12 000 eur, ktorý bol vypracovaný v minulosti, ale na OÚ nebol
nájdený. Zároveň bývalým OZ bolo uznesením rozhodnuté, že v prípade odpredaja
predmetného pozemku budú finančné prostriedky získané týmto odpredajom, účelovo použité
na výkup pozemkov od pôvodných vlastníkov pod čističku odpadových vôd. Starosta obce
vyzval prítomných o vyjadrenie.
Poslanec Miroslav Dubovský, predniesol k odpredaju predmetných pozemkov zamietavé
stanovisko so zdôvodnením, že obec Hodkovce nevlastní taký počet nehnuteľností, aby prvé z
nich boli už rozpredávané na 2. zasadnutí novozvoleného OZ. Obec v súčasnosti, na základe
hospodárenia bývalého vedenia zápasí s finančnými problémami / neuhradené faktúry,
odvody, nevyplatené mzdy, atď., takže odpredajom pozemku by sme boli nútení zmeniť účel
využitia, výsledkom čoho by bola skutočnosť, že obec príde o nehnuteľnosť a finančné
prostriedky získané predajom sa rozplynú. Podotkol, že cena daného pozemku je
podhodnotená, obec sa musí správať trhovo. Aj napriek súčasnej finančnej situácii je obec
schopná v priebehu 3-4 mesiacov na základe dohôd s veriteľmi o postupnom vyrovnaní
pohľadávok a zároveň s prichádzajúcimi finančnými prostriedkami tento stav úplne vyriešiť.
Následne všetci poslanci OZ súhlasili s týmto názorom. Starosta obce nechal prítomných
hlasovať o odpredaji pozemku. Všetci poslanci OZ boli proti odpredaju. Starosta obce v čo
najkratšom termíne zabezpečí stiahnutie inzerátu a oznámi záujemcom danú skutočnosť.

7. Riešenie dopravnej situácie v obci
Starosta obce predniesol žiadosť pána Caisa , obyvateľa obce Hodkovce bytom Hodkovce č.
vo veci dopravného značenia. Nakoľko obec sa rozrásta, do obce prichádzajú noví ľudia,
obyvatelia obce , z ktorých niektorí nerešpektujú ani rýchlosť ani právo prednosti v jazde čo
bolo dôsledkom viacerých dopravných kolízii.
Na základe uvedeného OZ rozhodlo, že na ODI Košice okolie, bude do 10. 2. 2015 zaslaná
žiadosť o stanovisko vo veci dopravného značenia 2 najkritickejších dopravných úsekov
v obci, ako aj dopravného značenia výjazdov z obecných komunikácii na hlavnú cestu
Hodkovce – Košice. Zároveň bude riešený aj stav udelenia súhlasu na zriadenie prechodu pre
chodcov v úseku cesty medzi chodníkom a zastávkou SAD + následná realizácia..

8. Inventarizácia majetku obce /hnuteľný a nehnuteľný/
Z dôvodu nezáujmu odovzdania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce bývalým vedením
obce vykonaním riadnej fyzickej inventúry, poslanci OZ schválili vykonanie inventarizácie
hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hodkovce v termíne do 30. 4. 2015

9. Príspevky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s predloženými žiadosťami občanov obce
Hodkovce,
Kveta Kižlinová, bytom Hodkovce č.
Miroslav Varga, bytom Hodkovce č.
Milan Kožej, bytom Hodkovce č.
ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní a majú záujem vykonávať práce v obci, za vykonávanie
ktorých, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok podľa §50 zákona 5/2004
Z. z., o službách zamestnanosti. Poslancov OZ teší záujem občanov o zlepšenie hygieny
a vzhľadu prostredia obce, ktoré by ich činnosťou bolo zrejme, zároveň aj s vylepšením ich
vlastnej finančnej situácie, ako aj s ich zaradením a následným poberaním príspevku do
programov, ktoré obec nebudú nič finančne stáť, to znamená, že príspevok bude v plnej výške
hradený Úradom práce sociálnych veci a rodiny. OZ poverilo prešetrením, získaním
informácii vybavením tejto záležitosti a následným informovaním uchádzačov starostu obce.

10. Verejné osvetlenie obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s ústnou ponukou spoločnosti UNIPRAT s.r.o., vo
veci modernizácie verejného osvetlenia obce. Nakoľko ponuka danej spoločnosti
neobsahovala údaje podľa ktorých je možné vykonať porovnanie súčasného a ponúkaného
návrhu bolo poslancami OZ odsúhlasené, že starosta obce požiada danú spoločnosť v termíne
do 10.2. 2015 o predloženie písomnej ponuky. V prípade jej nepredloženia najneskôr do 22.
2. 2015 sa obec danou ponukou nebude obec zaoberať.

11. Územný plán obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s predkladanou zmenou „Územného plánu obce
Hodkovce“, resp. z jeho rozšírením. V súčasnosti prebieha proces pripomienkovania
a schvaľovania. Dňa 28.1. 2015 bude na OÚ v Hodkovciach konanie v danej veci všetkých
zainteresovaných strán.

12. Rozpočet obce – preložený bod č. 5
Schválenie - Rozpočtu obce Hodkovce na rok 2015
/bez programovej štruktúry v zmysle zákona 583/2004 Z. z. - §9
Prerokovanie viacročného rozpočtu obce Hodkovce na rok 2015 - 2017
Poslanci OZ obce Hodkovce, sa v priebehu zasadnutia a počas prestávky venovali rozpočtu
obce Hodkovce na rok 2015 a návrhu viacročného rozpočtu na obdobie 2015-2017. Starosta
obce s poslancami OZ prechádzali položku po položke hlavne v rozpočte na rok 2015. Návrh
rozpočtu na rok 2015, ako aj viacročný rozpočet na obdobie 2015-2017 bol zaslaný na
posúdenie hlavnej kontrolórke obce pani Terézii Kinlovičovej.
Hlavná kontrolórka obce zaslala dňa 22. 1. 2015 emailom o 15:50 stanovisko k návrhu
rozpočtu na rok 2015, ktorý odporúča schváliť a vypracovaný návrh viacročného rozpočtu na
roky 2015 – 2017 odporúča prerokovať. Uvedené stanovisko je prílohou zápisnice zo
zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov OZ či má niekto otázky resp. doplňujúce návrhy
k schvaľovanému materiálu, t.j. rozpočtu. Na základe stanoviska hlavnej kontrolórky obce
a žiadnych pripomienok k rozpočtu zo strany poslancov bolo vykonanie hlasovanie a rozpočet
na rok 2015 a aj návrh viacročného rozpočtu na obdobie 2015-2017 bol jednohlasne
schválený.

13. Prejednanie vyplatenia odstupného po zániku mandátu starostu
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s požiadavkou bývalej starostky pani Márie
Potočňákovej, požiadavka mu bola predložená telefonický, vo veci vyplatenia odstupného vo
výške trojnásobku priemerného mesačného platu s odvodovou povinnosťou, v zmysle § 5
zákona NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
Starosta obce a poslanci OZ si uvedomujú záväzok obce vo veci vyplatenia odstupného
bývalej starostke obce zánikom jej mandátu. Obec v súčasnosti, zápasí s finančnými
problémami / neuhradené faktúry, odvody, zálohové platby, nevyplatené mzdy, atď./.
Niektoré faktúry sú už po 60 dňovej splatnosti, čo ukladá obciam povinnosť zasielať tieto
údaje na MF SR, čo je štatisticky spracovávané a obci je uložená povinnosť na spracovanie
projektu ozdravného režimu. Ak sa hospodárenie nezlepši do 90 dní na takéto obce je MF SR
uložená nútená správa. V súčasnosti obec nedisponuje finančnou čiastkou na uhradenie
odstupného ani len v splátkovej forme. Je nám jasné, že starosta nesmie byť ukrátený na
svojich právach a nárokoch vyplývajúcich zo súčasného aj minulého pracovného pomeru.
Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce, na svojom 2. zasadnutí prijalo
termín a spôsob vysporiadania záväzkov, t.j. predmetného vyplatenia odstupného následovne.
Pani Márii Potočňákovej bude vyplatené odstupné vo výške 4320 Eur v štyroch mesačných
splátkach s vyplatením prvej splátky vo výške 1080 Eur s odvodovou povinnosťou 1457 Eur
v termíne do 30. 4. 2015. V prípade získania finančných prostriedkov bude odstupné
vyplatené neodkladne. Odstupné s odvodmi zaťaží obec sumou 5830Eur.
Starosta obce túto skutočnosť oznámi bývalej starostke písomnou formou, doporučeným
listom v termíne do 5.2. 2015.

14. Schválenie uznesenia
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ prečítal p. Miroslav Dubovský. Jednotlivé uznesenia boli
prijaté samostatnými hlasovaniami, preto nebolo potrebné hlasovať za uznesenie ako celok
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

15. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Hodkovciach, dňa 22. 1. 2015
Zápisnicu napísal : Miroslav Dubovský

Overili :
Mgr. Milan Naster

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

Bc. Martina Sičáková ......................................
Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

