Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 29.09.2017 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní:

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce
Jaroslav Dubovský
Miroslav Dubovský
Mgr. Milan Naster
Ing. Branislav Potočňák
Bc. Martina Sičáková
Terézia Kinlovičová, kontrolórka obce
Ľudmila Jágerová, referentka obce
a občania podľa priloženej prezenčnej listiny

Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku o zvukovom nahrávaní OZ
5. Kontrola uznesení
6. Prezentácia – Ing. Petráš z fi VSD – rekonštrukcia verejného osvetlenia
7. Návrh zmeny VZN č. 4/2016 o čistote a verejnom poriadku v obci
8. Odsúhlasenie umiestnenia optického pripojenia na internet
9. Informácia fi REKOM – Ing. Riňák
10. Rozhodnutie o dlhodobom prenájme chodníka popri ceste II. triedy
11. Sťažnosti a žiadosti občanov
12. Správa hlavného kontrolóra – kontrola pokladničných dokladov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
K bodu 1.
Ing. Gabriel Sobota, starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce
a ostatných občanov. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a otvoril 4. zasadnutie
obecného zastupiteľstva v r. 2017.
K bodu 2.
Za zapisovateľku bola určená: Ľudmila Jágerová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Jaroslav Dubovský, Mgr. Milan Naster
Do návrhovej komisie boli zvolení: Miroslav Dubovský, Bc. Martina Sičáková
(uznesenie č. 30/2017 )
K bodu 3.
Starosta obce predložil poslancom OZ program zasadnutia. Poslanci program schválili.
( uznesenie č. 31/2017 )
K bodu 4.
Starosta obce informoval, že na základe § 11 ods. 4 písm. k) v nadväznosti na ust. § 12 ods. 12
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov by bolo
potrebné doplniť Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Hodkovce o dodatok č. 1 v

§ 16 o ďalší 7. bod nasledovne: Rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude zaznamenávať na
pamäťové médium. (uznesenie č. 32/2017)
K bodu 5.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že uznesenia prijaté na
predošlom zasadnutí sú splnené. (uznesenie č. 33/2017)
K bodu 6.
Ing. Petráš, zástupca firmy VSD informoval prítomných poslancov a občanov o možnosti
modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia. V obci ide o výmenu 51 ks lámp + 8 lampy
na ihrisku + 4 lampy nová IBV lokalita, výmenu starých alebo poškodených káblov alebo stĺpov
za nové a údržbu verejného osvetlenia s regulovaním svietivosti v rámci mesačného paušálu.
OZ berie na vedomie informáciu o možnej rekonštrukcií verejného osvetlenia. ( uznesenie č.
34/2017 )
K bodu 7.
Starosta obce vystúpil s návrhom zmeny VZN obce Hodkovce č. 4/2016 o čistote a verejnom
poriadku. Navrhuje zmenu v § 5 ods. 1 vylúčiť vetu: „Zakazuje sa dlhodobé parkovanie áut na
obecnej ceste.“ Hlasovaním poslanci rozhodli o ponechaní tejto vety vo vyššie uvedenom VZN
č. 4/2016 a odporučili starostovi obce požiadať Dopravný inšpektorát Košice – okolie
o stanovisko vo veci parkovania osobných motorových vozidiel občanov obce na miestnych
komunikáciách a na zelenom páse pozdĺž miestnych komunikácii pred rodinnými domami
občanov. ( uznesenie č. 35/2017 )
K bodu 8.
Na základe prezentácie p. Haburaja z fi Telekomunik a informácie p. Lukáča, starostu obce
Šemša na predchádzajúcom zasadnutí o možnosti zavedenia optiky do obce Hodkovce,
poslanci OZ schválili realizáciu telekomunikačnej optickej siete s uložením optického kábla
do zeme podľa ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., § 4 ods. 5. pod podmienkou nenarušenia
asfaltu na miestnych komunikáciách. (uznesenie č. 36/2017)
K bodu 9.
Ing. Riňák z fi REKOM informoval prítomných poslancov a občanov o
každoročnom predkladaní žiadosti o poskytnutie dotácie na kanalizáciu na Environmentálny
fond. Obec však už päť rokov nedostala žiadne prostriedky. V r. 2011bolo uložené kanalizačné
potrubie v časti od bývalého obchodu po č.d. 18. P. Riňák tvrdí, že tieto práce neboli
vyfakturované a preto žiada túto nezrovnalosť vysporiadať. Z jeho strany nebol predložený
žiadny doklad o prevzatí prác, ani faktúra ani záznam v stavebnom denníku ani doklad
o prevzatí stavby. Ide o sumu 23 105,71 Eur. Poslanci OZ berú na vedomie požiadavku p.
Riňáka a odporúčajú starostovi obce osloviť bývalú starostku obce p. Potočňákovú, aby sa do
najbližšieho zastupiteľstva písomne vyjadrila k danej veci. Taktiež starosta obce prezrie
dokumentáciu, ktorá mu je k dispozícií na obecnom úrade. ( uznesenie č. 37/2017 )
K bodu 10.
Starosta obce informoval poslancov o výsledku rokovania s Ing. Petrom Reštejom, zástupcom
odboru dopravy KSK o prenájme resp. kúpe pozemku pod chodníkom vedúcim okolo štátnej
cesty II. triedy. Chodník tvorí súčasť štátnej cesty a nie je nijako od nej oddelený, navyše pod
chodníkom je kanál a vzhľadom na vlastnícke vzťahy je to zložité, poslanci OZ odporúčajú
starostovi obce opätovné stretnutie so zástupcom KSK v danej veci, kde by vyšpecifikovali
podmienky prenájmu a navrhli zmluvu o dlhodobom prenájme. ( uznesenie č. 38/2017 )

K bodu 11.
Starosta obce informoval občanov o došlej sťažnosti a žiadosti občanov, ktorí sa sťažujú na
neregulovaný odtok dažďovej vody z miestnej komunikácie na ich pozemky. Ide o pozemky
v severozápadnej časti obce od č.d. 84 po č.d. 103, kde voda spôsobuje zamakanie pozemkov
a škody na majetku. Občania žiadajú riešiť situáciu vybudovaním odvodného žľabu z tvaroviek
a obrubníkov a ponúkajú pomoc pri realizácií prác. OZ schvaľuje vykonanie odbornej
prehliadky odtokových pomerov v obci s následným vypracovaním cenovej kalkulácie na
materiál, s tým, že práce budú realizované vo vlastnej réžií. ( uznesenie č. 39/2017 )
K bodu 12.
Kontrolórka obce predniesla správu z finančnej kontroly. Správa tvorí prílohu zápisnice.
( uznesenie č. 40/2017 )
K bodu 13.
Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach p. Miroslava Kožeja a Radoslava Kožeja
o zahrnutie parciel č. 46/2 a 46/1 v k. ú. Hodkovce pre výstavbu rodinných domov v rámci
pripravovaných ZaD ÚP č. 2. Starosta obce predložil poslancom rozhodnutie o umiestnení
stavby na miestnu komunikáciu pre M. a R. Kožeja, Machovcov a Hižnayovcov vydané ešte
v r. 2011 a podpísané bývalou p. starostkou. (uznesenie č. 41/2017)
K bodu 14.
-p.Peter Lacko reagoval na výzvu OcÚ na odstránenie kameňov zo zeleného pásu pred svojím
pozemkom a vysvetlil, že kamene sú tam uložené z dôvodu obavy o svoj plot, kde hrozí
nabúranie a jeho poškodenie pri odbočovaní veľkých nákladných áut. Bolo mu starostom
odporúčané posunúť ich na stred zeleného pásu,
-p. Miloš Demko vystúpil s pripomienkou asfaltovania ciest (nová lokalita v západnej časti
obce Hodkovce), nakoľko nie je možné skolaudovať domy. Tri slepé ulice v západnej časti obce
by bolo možné zokruhovať so súhlasom vlastníkov pozemkov a následne situáciu začleniť do
ÚP. Tomu vbšak musí predchádzať stretnutie s vlastníkmi pozemkov.
-p. Róbert Rosival oznámil, že po jeho pozemku sa pohybujú cudzie osoby a zmizli mu aj veci
a tiež odporučil zmeniť stavebníčku, nakoľko nebola dodržaná lehota na vydanie stavebného
povolenia
-p.Peter Kožej navrhuje umiestniť v križovatkách pri č.d. 103 a č.d. 21 zrkadlá ( uznesenie č.
42/2017 )
K bodu 15.
Starosta obce po vyčerpaní programu poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť
a ukončil zasadnutie .

Zapísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
Jaroslav Dubovský

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

Mgr. Milan Naster

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

V Hodkovciach dňa 03.10.2017

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

