Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 26.07.2016 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Hodkovciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania : podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Bc. Ľudmila Jágerová
Overovatelia: 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, ktorý informoval poslancov o výsledku
jednania s CRR Košice (Centrum regionálneho rozvoja) ohľadom plánu PHSR a jeho opravy.
Keďže aj po oprave sú ešte niektoré veci, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou, p. starosta
a p. M.Dubovský dohodnú termín osobnej návštevy na CRR v Košiciach za účelom
odstránenia chýb v PHSR.
2. Príspevok na opravu kostola
OZ sa opätovne zaoberalo žiadosťou od Rímskokatolíckej cirkvi, filiálky Hodkovce o dotáciu
na opravu fasády kostola, výmenu okien a výmenu žľabov. OZ schválilo na túto opravu
finančnú čiastku v sume 1000,00 Eur (slovom:Tisíceur).
Za: všetci, uznesenie č. 12/2016
3. Príspevok na spolufinancovanie chodu MAS Rudohorie
Ing. Róbert Nálepka, predseda MAS Rudohorie a p. Bernadet Kirliga, hlavná manažérka
MAS Rudohorie informovali poslancov o potrebe vysporiadania finančných vzťahov medzi
MAS Rudohorie a PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) vo výške 45 182,44 Eur. Valné
zhromaždenie MAS Rudohorie uznesením č. 6/2016 zo dňa 30.06.2016 (uznesenie tvorí
súčasť zápisnice) rozhodlo o úhrade uvedenej sumy a to tak, že jednorazový mimoriadny
vklad pre predstaviteľov verejnej správy vo výške 2800,00 Eur je potrebné uhradiť do
31.07.2016. OZ schválilo úhradu 2800,Eur na spolufinancovanie činnosti MAS Rudohorie.
Za: všetci, uznesenie č. 13/2016

4. Prerokovanie novej zmluvy s CRR na obdobie od 04.08.2016 do 04.08.2017
Ing. Róbert Nálepka informoval poslancov o potrebe podpísania novej zmluvy. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie novej zmluvy a doporučuje p. starostovi jednať s p.
Mihokom ohľadom zníženia sumy členského príspevku.

Za: všetci, uznesenie č. 14/2016
5. Dokončenie rigolu v západnej časti obce
Starosta obce informoval poslancov o vykonaných prácach na rigole v západnej časti obce.
Na výstavbu MK a rigolu bolo vydané stavebné povolenie pôvodnej vlastníčke p.
Hanispalovej, po odkúpení MK prešlo stavebné povolenie na obec (zmluva v prílohe).
Doteraz obec preinvestovala na výstavbu rigola 4700,00 Eur, v rozpočte sa plánovalo
investovať do rigolu 5500,00 Eur. Bude potrebné kúpiť ešte materiál a dokončiť začaté práce,
na ktoré bude potrebných ešte zhruba 1500,00 Eur. Práce vykonávajú aktivační pracovníci
spolu s p. starostom. OZ schválilo zakúpiť potrebný materiál a dokončiť rigol.
Za: všetci, uznesenie č. 14/2016
6. Výročná správa za rok 2015
Kontrolórka obce p. Kinlovičová predniesla výročnú správu obce Hodkovce za rok 2015. OZ
berie na vedomie vypracovanie výročnej správy za rok 2015, ktorá zároveň bola odoslaná
auditorke p. Zálepovej na schválenie.
7. Rôzne
M.Dubovský ako predseda stavebnej komisie prišiel s návrhom dať žiadosť na Okresný úrad
Košice, katastrálny odbor o výmaz ťarchy na parc. č. 240/3.
Ing.G.Sobota, starosta obce informoval o situácií s odkupovaním pozemkov pod ČOV.
Väčšina vlastníkov už podpísala kúpnu zmluvu. Problém je s p. Ing. Sedlákom, ktorý
nesúhlasí so sumou uvedenou v kúpnej zmluve, t.j. 17,52 Eur za 15 m2.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Hodkovciach dňa 28.07.2016
Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
Ing. Branislav Potočňák

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

Bc. Martina Sičáková

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

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

