ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, konaného dňa
12. marca 2015 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach

Prítomní :
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Miroslav Dubovský
Overovatelia : Ing. Branislav Potočňák, Jaroslav Dubovský
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 Ing. Branislava Potočňáka a Jaroslavqa Dubovského.

3. Schválenie programu 3. 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.

4. Kontrola úloh
1. Riešenie dopravnej situácie v obci na 2 najkritickejších úsekoch / právo prednosti v jazde/,
riešenie dopravného značenia na obecných komunikáciach a riešenie zriadenia prechodu
pre chodcov v úseku zastávky SAD, smer Hodkovce – Košice
Zodpovedný : Dubovský M.
T : 10.2. 2015
Predložená žiadosť na ODI KE okolie, na základe osobnej komunikácie s hlavným
inžinierom bude vykonaná tváromiestna obhliadka v termíne do 20.3. 2015.
2. Vykonanie inventarizácie nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Hodkovce
Zodpovedný : Sobota Gabriel, Naster Milan, Potočňák Branislav,
T : 30.4. 2015
Úloha prebieha
3. Riešenie situácie nezamestnaných občanov obce, ktorí prejavili záujem o vykonávanie
prideľovanej práce v obci, na ktorú Úrad práce sociálnych veci a rodiny poskytuje
v zmysle § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. finančný príspevok, bez finančnej participácie obce
Zodpovedný : Sobota Gabriel
T : 10.2. 2015
Úloha splnená

4. Vyplatenie odstupného bývalej starostke obce, pani Márii Potočňákovej, vo výške 3
násobku priemernej mesačnej mzdy s odvodmi v štyroch mesačných splátkach v zmysle
následného splátkového kalendára :
1. splátka k 30.4. vo výške
2. splátka k 30.4. vo výške
3. splátka k 30.4. vo výške
4. splátka k 30.4. vo výške
Zodpovedný : Sobota Gabriel
T : Splátkový kalendár
Úloha splnená k 28.2. 2015
10. Verejné osvetlenie obce
Nakoľko ponuka spoločnosti UNIPRAT neobsahovala údaje podľa ktorých je možné
vykonať porovnanie súčasného a ponúkaného návrhu bolo poslancami OZ odsúhlasené,
že výmena súčasných neónových žiaroviek bude prebiehať za letkové postupnou
výmenou.
Úloha splnená

5. Informácia starostu obce o aktivite „Tvorivá dielňa“
Starosta obce oboznámil poslancov so záujmom obyvateliek Hodkoviec, Eriky Krátkej
a Paulíny Lorincovej, vo veci organizovania kontraktačnej výstavy a s tým súvisiacej výroby
Veľkonočných ozdôb v priestoroch bývalej materskej škôlky na deň 15. 3. 2015 o 15:30 hod.
čo bolo poslancami OZ odsúhlasené.

6. Informácia starostu obce o príspevku UPSVaR SR pre dlhodobo
nezamestnaných podľa § 50 a 54 zákona 5/2004 Z. z., o službách
zamestnanosti
Starosta obce informoval vo veci zvýšenia finančného príspevku pre dlhodobo
nezamestnaných podľa § 54 pre Kvetoslavu Kižlinovú a Miroslava Vargu a pridelení
príspevku pre Máriu Jergovú ml. podľa § 50 zákona 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti.

7. Obnovenie akcie Máje
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na obnovenie uvedenej akcie, predmetom ktorej
je obnovenie tradície stavania májov , devám v našej dedine. Tento predkladaný návrh bol
poslancami zamietnutý a došlo k predloženiu návrhu a zároveň aj k jeho schváleniu ktorý sa
týkal k usporiadavania akcii obecným úradom v Hodkovciach v priebehu kalendárneho roka /
MDŽ – marec, MDD začiatok júna, Dni obce Hodkovce – august/.

8. Pani Hanispalová a Papcúnová - ponuka pozemku na odkúpenie
Starosta obce predniesol ponuku vlastníčok pozemku, t.j. cesty za obcou na jej odpredaj obci.
Jedná sa o poyemok pod cestou kde v súčasnosti prebieha IBV. Nakoľko ponuka nebola
predložená povereným zástupcom majiteľov pozemkov v písomnej forme so zohľadnením
všetkých aspektov, t.j. plusov a nedostatkov, ako aj situáciou riešenia odvodnenia celej
lokality a rozšírenia územného plánu obce, teda širších vzťahov, poslanci odkúpenie pozemku
neschválili.

9. Odkúpenie pozemku pod čističku odpadových vôd
Z dôvodu pripravenosti obce za účelom ďalšieho postupu vo veci výstavby kanalizácie
a samotnej ČOV, ako aj prípadnej možnosti poskytnutia finančných prostriedkov MŽP SR

resp. Eurofondov pre obce s počtom obyvateľov do 2000, obec chce mať vysporiadané
vlastníctvo pozemkov pod ČOV. Úlohy s tým súvisiace sú :
- prehodnotenie možnosti otočenia plochy ČOV z dôvodu menšieho počtu vlastníkov
s ktorými je potrebné jednať
- ak je to možné je potrebné vyhotovenie nového GP
- následné jednania a uzatváranie kúpnych zmlúv

10. Žiadosť o kúpu pozemku
Pán Miklóš predložil žiadosť o odkúpenie 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 pri cintoríne.
Poslanci OZ na zasadnutí konanom dňa 22. 1. 2015 odkúpenie pozemku pre najbližšie
obdobie neschválili, takže novou žiadosťou prednesenou pánom starostom sa ani nezaoberali.

11. Rigoly pri pozemku p. Džunovej a pri ceste nad dedinou, t.j. nad
pozemkom Ing. Rastislava Vargu
Z dôvodu realizácie výstavby rodinného domu p. Džunovej a predaja pozemkov p. Kožeja
a p. Sopkovej, došlo v danej lokalite k zásypu rigolov, úlohou ktorých bolo zachytávanie
povrchovej vody z celej lokality – pasienku. Uvedeným konaním dochádza k pretekaniu
povrchovej vody cez a pod asfaltovou cestou na pozemky vlastníkov pod cestou. Vzniknutú
situáciu je potrebné riešiť. Je potrebné preštudovanie dokumentácie – stavebné povolenie
a napojenie výjazdov na miestnu komunikáciu p. Džunovej, ako aj spôsob riešenia dopravnej
situácie, odpredávaných pozemkov v zmysle pravdepodobne vyhotoveného ale OÚ
nepredloženého ÚP danej lokality. Po preštudovaní podkladov je potrebne realizovať konanie
vo veci odstránenia nedostatkov, ktoré ak boli spôsobené samovoľným konaním menovaných
bez finančného podielu obce s uvedenými termínmi odstránenia nedostatkov.
Vo veci rigolov na pozemkom Ing. Rastislava Vargu bolo OZ rozhodnuté, že je potrebné
iniciovať stretnutie so zástupcami zhotoviteľa stavby vodovodného radu v obci Hodkovce,
ktorý svojou činnosťou prispeli k zničeniu doteraz funkčných rigolov a v hlavnej miere
asfaltového povrchu miestnych komunikácii, o čom musí byť vyhotovený zápis, v ktorom
bude uvedený rozsah spôsobených škôd s finančným vyčíslením a s termínmi ich odstránenia.

12. Hasičská zbrojnica
Nakoľko v súčasnosti prebiehajú v našej obci práce v súvislosti s výstavbou rozvodu vody
a s tým súvisiacich vodovodných prípojok, poslanci OZ súhlasia so zriadením vodovodnej
prípojky k budove bývalej hasičskej zbrojnice.
V termíne do 31. 3. 2015 sa môžu na jednotlivé ministerstva SR predkladať žiadosti na
pridelenie finančných prostriedkov vo veci napr. rekonštrukcie, modernizácie a obnovy
chátrajúceho majetku vo vlastníctve obce. OZ bol odsúhlasený návrh starostu obce na
predloženie žiadosti za účelom zateplenia povaly kultúrneho domu, riešenie situácie
deštrukcie podlahy v sále kultúrneho domu a komplexné riešenie budovy požiarnej zbrojnice.

13. Informácia o aktivitách MAS a škôlke
Starosta obce informoval poslancov OZ o aktivitách MAS a podmienkach zriadenia
materskej škôlky v našej obce. V tomto kalendárnom roku obec Hodkovce nebude
predkladať na Ministerstvo školstva žiadosť o zápis do zoznamu predškolských zariadení, ako
aj žiadosť na zriadenie škôlky.

14. Odmeňovanie poslancov

Starostom obce bola predložená žiadosť na schválenie spôsobu a výšky odmeňovania
poslancov OZ obce Hodkovce. Poslancami OZ bola schválená výška 15 eur brutto za jedno
zasadnutie OZ. Ostatná činnosť poslancov nebude finančne ohodnocovaná.

15. Založenie neziskovej organizácie – šport, turistika
Zorganizovanie akcie júnový beh, resp. stolnotenisový turnaj
Turnaj v nohejbale
Starosta obce zaradil do programu 3. schôdze OZ obce Hodkovce aj prejednanie uvedených
aktivít.
OZ - neschválilo založenie neziskovej organizácie – port, turistika
- neschválilo zorganizovanie akcie júnový beh, resp. stolnotenisový turnaj
- schválilo zorganizovanie nohejbalového turnaja pre rok 2015 pod názvom
„ Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce Hodkovce“
Finančné prostriedky na zakúpenie cien a pod. budú zo strany obce podliehať schváleniu OZ.
Starosta obce bude finančné prostriedky zabezpečovať v čo najväčšej miere formou
sponzorov.

16. Rôzne
Na OÚ v Hodkovciach bola predložená žiadosť súrodencov p. Petra a Pavla Hercových, vo
veci obnovy oplotenia a odstránenia zamákania pozemku ktorý sa nachádza v ich vlastníctve
a je v tesnom susedstve s pozemkom obce na ktorom je umiestnená budova obce v ktorej sa
nachádzajú priestory OÚ, priestory bývalej MŠ a kultúrneho domu.
Miestnym šetrením bolo zistené, že plot oddeľujúci obidve pozemky bol vybudovaný
v minulosti OÚ /Miestnym národným výborom/. Plot je aj v súčasnosti funkčný, OÚ
v najbližšom období nemá v pláne riešiť jeho obnovu. Zatekanie povrchovej vody z pozemku
OÚ na pozemok vo vlastníctve žiadateľov bude obec v nasledujúcom období riešiť, nakoľko
k zatekaniu dochádza prívalovými vodami spôsobenými prudkými búrkami tečúcimi
miestnou komunikáciou.
Poslanci OZ sa dohodli, že pripravia návrhy na platby /nájom + energie/ za príležitostné
užívanie priestorov kultúrneho domu s určením kategórii využitia.

17. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Hodkovciach, dňa 12. 3. 2015
Zápisnicu napísal : Miroslav Dubovský
Overili :
Ing. Branislav Potočňák

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

p. Jaroslav Dubovský

......................................
Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

UZNESENIE
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, zo dňa
12. marca 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom 3 zasadnutí prerokovalo :
A/ Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce
schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Program 3 zasadnutia OZ Hodkovciach dňa 12.1.2015
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia úloh
Organizovanie aktivít v priebehu kalendárneho roka
/MDŽ, MDD, Dni obce/
6. Preverenie možnosti pootočenia plochy s následným vyhotovením GP pozemkov
pod čističkou odpadových vôd v obci Hodkovce
Z : Gabriel Sobota
T : 20.3. 2015
7. Preverenie možností majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod čističkou
odpadových vôd v obci Hodkovce
Z : Gabriel Sobota
T : 24.3. 2015
8. Riešenie situácie vo veci zatekania povrchovej vody na pozemky pod cestou /p.
Džunová , p. Lacko, p. Varga/,
Z : Gabriel Sobota
T : 27.3. 2015
9. Riešenie situácie vo veci obnovy rigolov a zničených asfaltových ciest so
zhotoviteľom prác.
Z : Gabriel Sobota
T : 13.3. 2015
10. Vykonanie fyzickej obhliadky, zabezpečenie vypracovania predbežného rozpočtu
a statického posudku na obnovu majetku obce /KD,PZ, vodovodná prípojka/ +
následné vypracovanie a predloženie žiadosti
Z : Gabriel Sobota
T : 16.3. 2015
T : 31.3. 2015
11. Spôsob a finančné ohodnocovanie poslancov
12 Organizovanie nohejbalového turnaja Starostu obce v mesiaci júl
Z : Gabriel Sobota
T : priebežný
13. Realizáciu odvedenia dažďových vôd z miestnej komunikácie mimo areálu dvora
OÚ.
Z : Gabriel Sobota
T : 30.6. 2015

B/ Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce
neschvaľuje:
1. Obnovenie akcie máje
2. Odkúpenie pozemku
a p.Hanispalovej

v k.ú.

Hodkovce

pod

cestou

od

p.

Papcúnovej

3. Odpredaj nehnuteľností, t.j. pozemku vo vlastníctve obce, zapísaného na vlastníka
v LV č. 1, podľa stavu C KN je to parcela číslo 210/3 o výmere 372 m2 a parcela
číslo 246/3 o výmere 59 m2
4. Založenie neziskovej organizácie - šport, turistika
5. Zorganizovanie pravidelnej akcie júnový beh, resp. stolnotenisový turnaj

C/ Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce
berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o aktivite „Tvorivá dielňa“
2. Informáciu starostu obce o príspevku MPSaR na podporu dlhodobo
nezamestnaných, ako aj možnostiach a podmienkach získavania pracovného
oblečenia technických pomôckach pre zamestnancov VPP
3. Informáciu o aktivitách MAS a MŠ
4. Vypracovanie návrhu poplatkov za akcie organizované v kultúrnom dome
5. Zapisovateľ : Miroslav Dubovský
Overovateľ : Ing. Branislav Potočňák
Jaroslav Dubovský
V Hodkovciach, dňa 12.3. 2015
Overili :
Ing. Branislav Potočňák

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

Jaroslav Dubovský

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

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

