Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 28.10.2016 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Hodkovciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania : podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Bc. Ľudmila Jágerová
Overovatelia: Mgr. Milan Naster, 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. Informoval poslancov o použití schválenej
dotácie v sume 1000,00 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, ktorá bola použitá na čiastočnú
úhradu faktúry za opravu a maľovanie fasády kostola. Tiež boli uhradené príspevky 2800,00
Eur na spolufinancovanie činnosti MAS Rudohorie a 1900,00 Eur na spoluprácu s Centrom
regionálneho rozvoja Košického kraja. Do dnešného dňa neboli opravené chyby v PHSR, p.
starosta dá písomné poverenie p. poslancovi Miroslavovi Dubovskému, ktorý za účelom
opravy chýb navštívi CRR do konca novembra 2016.
2. Správa hlavného kontrolóra o kontrole účtovných dokladov a o bezpečnostnom
projekte o ochrane osobných údajov
Kontrolórka obce p. Kinlovičová predložila správu z vykonanej kontroly na základe plánu
kontrol. OZ túto správu berie na vedomie. Písomná forma správy tvorí súčasť prílohy.
Za: všetci, uznesenie č. 15/2016
3. Rekapitulácia nákladov na obnovu rigola
P. starosta oboznámil prítomných poslancov o vykonaných prácach na rigole v západnej časti
obce. Práce boli prevedené za pomoci p. Miroslava Vargu, aktivačných pracovníkov Milana
Kožeja a Jozefa Buriana a tiež p. starostu Ing. Sobotu.
4. Žiadosti občanov
Starosta obce prečítal žiadosť p. Miroslava Reváka o prenájom priestorov archívu a časti
chodby s toaletou za účelom prevádzkovania obchodu s potravinami. OZ po prehodnotení
ďalšieho zámeru obce vo veci využívania uvedeného priestoru a súčasného stavu, kde kvôli
pitnej vode má obec RUVZ zakázané prenajímať priestory spoločnej budovy OcU a KD, jeho
prenájom neschválilo a odporučilo ponúknuť žiadateľovi priestory požiarnej zbrojnice.
Na základe žiadosti a sťažnosti obyvateľov obce na zlé osvetlenie chodníka v dôsledku
prevísajúcich stromov a kríkov na obecnom pozemku pri č. d. 43, OZ ukladá p. Nasterovi

orezať konáre, ktoré bránia prenikaniu svetla z pouličnej lampy na chodník a doporučuje
ponechať len asi metrové konáre.

5. Založenie kultúrnej a športovej komisie
Starosta obce navrhol zriadiť kultúrnu a športovú komisiu.
Kultúrna komisia v zložení:
Bc. Martina Sičáková – predseda
Za: všetci, uznesenie č. 16/2016
Anastázia Salonová – člen
Zuzana Hadvigová – člen
Bc. Gabriel Varga – člen
Za: všetci, uznesenie č. 17/2016
Športová komisia v zložení:
Mgr. Milan Naster – predseda
Za: 3 poslanci (Bc. M.Sičáková, Ing. B. Potočňák, Mgr. M. Naster)
Zdržal sa: 1 poslanec (M. Dubovský) , uznesenie č. 18/2016
Odmena za činnosť predsedu a členov komisie bude po vyhodnotení na záver roka na základe
správy o činnosti.
Na návrh poslancov bola zrušená stavebná komisia.
Za: všetci, uznesenie č. 19/2016
Poslanci navrhli aj zrušenie finančnej komisie.
Za: 3 poslanci (Bc. M. Sičáková, Mgr. M. Naster, M. Dubovský)
Zdržal sa : 1 poslanec (Ing. B. Potočňák), uznesenie č. 20/2016
6. Doplnenie územného plánu
Starosta obce informoval poslancov o potrebe vypracovania dodatku k územnému plánu kvôli
pozemku pod ČOV a tiež pozemku parc. č. 270/7 registra E vo vlastníctve SPF.
OZ schvaľuje, aby obec dala vypracovať zmeny v ÚP, ktoré budú vyšpecifikované za
prítomnosti Ing. arch. Dušana Mareka.
Za: všetci, uznesenie č. 21/2016
7. Rôzne
Obec Hodkovce v predošlom období zverejnila v denníku Korzár a na stránke obce ponuku na
dlhodobý prenájom požiarnej zbrojnice. Záujem neprejavil nikto. Jedným z dôvodov je aj

pomerne zlý technický stav budovy. Obec Hodkovce dala vyhotoviť vizualizáciu využitia
budovy na predajňu potravín na prízemí a kaviareň na poschodí budovy. Do nasledujúceho
OZ starosta obce zabezpečí vyhotovenie statického posudku budovy. Na základe posudku
dôjde zo strany obce k bližšej špecifikácii jej využitia, čo nevylučuje možnosť využitia
priestorov budovy na účely zriadenia predajne potravín.
Do nasledujúceho OZ starosta obce zabezpečí aj vyhotovenie vizualizácie na materskú školu.

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Hodkovciach dňa 02.11.2016
Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
Mgr. Milan Naster

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

Bc. Martina Sičáková

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

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

