Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 22.08.2017 o 17:00 hod. na obecnom úrade 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. Kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. starosta a konštatoval, že uznesenia prijaté na
predošlom zasadnutí sú splnené. Naďalej platí odkúpiť a vysporiadať pozemok parc. č. 240/4
o výmere 16 m2 .
2. Informácia o optike v obci
Pán Ondrej Haburaj, zástupca firmy Telekomunik informoval prítomných o možnosti
zlepšenia internetového pripojenia – internet, televízia a telefón, prostredníctvom optiky
vzdušnou trasou, čo by zvýšilo rýchlosť prenosu až na max. 300 MB. Predstava je taká, že by
sa zrekonštruovali existujúce stĺpové trate, výkopom by sa realizovali iba novo zastavané
územia. Všetky náklady by hradil Slovak Telekom. K realizácií projektu je potrebné územné
rozhodnutie, kde je potrebný súhlas obce.
3. Informácia starostu obce Šemša o riešení optiky v ich obci
Pán Jozef Lukáč, starosta obce Šemša informoval o tom, že jeho poslanci rozhodli, že nechcú
vzdušné vedenie, sú za uloženie kábla do zeme a zatiaľ neriešia dodávateľa.
4. Ponuka na zmenu verejného osvetlenia
Pán Richard Štefančík, zástupca firmy TLE, s.r.o. predstavil alternatívne poskytovanie
verejného osvetlenia s dosiahnutím maximálnej úspory energie. V prípade záujmu je potrebné
vypracovanie svetlotechnickej štúdie. OZ berie na vedomie informáciu o možnej
rekonštrukcií verejného osvetlenia.
5. Žiadosti občanov
Na obec bola doručená žiadosť od p. Potočňákovej a p. Mgr. Urbančíkovej, ktoré žiadajú
o zahrnutie parciel č. 30/3 a 32/5 ako účelovú prístupovú komunikáciu ku stavebným

pozemkom parc. č. 32/1 a 32/3 pre výstavbu dvoch rodinných domov do územného plánu
v rámci pripravovaných zmien a doplnkov. Zároveň vylúčiť z územného plánu regulátor 1
/jedna miestna komunikácia k jednému rodinnému domu/, čo by bolo vhodné pre celú obec.
Za: všetci, uznesenie č. 18/2017
6. Smernica o postupe zadávania zákaziek
Pani kontrolórka informovala o zmene zákona o verejnom obstarávaní a z tohto dôvodu je
potrebné schváliť Smernicu o postupe zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pri výbere dodávateľov v podmienkach verejného obstarávateľa Obce Hodkovce.
Za: 2 poslanci
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 2 poslanci /M. Sičáková, M. Dubovský/
7. Správa z kontroly jázd
Kontrolórka predniesla správu z kontroly jázd starostu obce s použitím súkromného vozidla
na služobné účely/schválené uznesením č. 33/2015 z 03.10.2015/. Správa tvorí prílohu
zápisnice. OZ berie na vedomie správu z kontroly jázd.
8. Ocenenie zaslúžilých občanov
Starosta predniesol návrh na ocenenie občanov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o rozvoj obce. Navrhnutí boli p. Ambróz Kozel, p. Mária Potočňáková, p. Mária Olajošová
a p. Marta Lacková. Poslanci hlasovali za každého občana samostatne, akceptujú pripomienku
p. Potočňákovej, ktorá sa vyjadrila, že ocenenie neprijme.
Hlasovanie:
Ambróz Kozel
Za: všetci
Mária Potočňáková
Za: 1 poslanec
Zdržal sa: 3 poslanci /M. Sičáková, M. Dubovský, B. Potočňák/
Mária Olajošová
Zdržal sa: všetci
Marta Lacková
Zdržal sa: všetci
Hlasovaním poslanci rozhodli, že oceneným občanom bude iba p. Ambróz Kozel, ktorý si
ocenenie prevezme na Dni obce.
Za: všetci, uznesenie č. 19/2017

9. Deň obce
Deň obce sa bude konať 26.08.2017 v areáli pri obecnom úrade so začiatkom o 16:00 hod.
Starosta informoval o programe, ktorý zabezpečil /Beťarečky z Malej Idy – spev, p.
Olajošová – spev, hudobná skupina ŠARM/.
10. Diskusia
- p. Martina Kožejová vystúpila s pripomienkou riešiť občanov, ktoré si podávali pred svoje
domy ale na verejné priestranstvá kamene, čím vzniká riziko poškodenia autá najmä pri
vyhýbaní a tiež konáre stromov, ktoré niekde zasahujú do cesty a tým bránia výhľadu alebo
poškodzujú väčšie autá – dodávky alebo nákladné auta. Obec bude riešiť občanov písomným
napomenutím.
- p. Martina Sičáková pripomenula, že je potrebné riešiť chodník popri hlavnej ceste, jednať
s KSK o možnosti kúpi alebo prenájmu pozemku pod chodníkom a tiež prišla s návrhom
osadiť lavičku vonku pri zastávke SAD smerom do Košíc
- v súvislosti s pripomienkami k územnému plánu, p. Miroslav Dubovský a p. Mária
Potočňáková podotkli, že na ČOV už kedysi bolo vydané stavebné povolenie
- p. Branislav Potočňák navrhol schváliť plán ďalších zasadnutí OZ. Poslanci schválili
nasledujúce termíny: 28.09.2017, 10.11.2017 a 15.12.2017.
Za: všetci, uznesenie č. 20/2017
- p. Martina Sičáková sa vzdala funkcie predsedu kultúrnej komisie, nakoľko komisia nie je
funkčná
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Hodkovciach dňa 23.08.2017

Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová

Overili:
Ing. Branislav Potočňák

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

Bc. Martina Sičáková

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

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

