ZÁPISNICA
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, konaného dňa
1. apríla 2015 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach

Prítomní :
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Miroslav Dubovský
Overovatelia : Ing. Martina Sičáaková , Mgr. Milan Naster
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. Martinu Sičakovú a Mgr. Milana Nastera

3. Schválenie programu 4. 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 uznesení
1. Preverenie možnosti pootočenia plochy s následným vyhotovením geometrického plánu
pozemkov pod čističkou odpadových vôd v obci Hodkovce.
Z: Ing. Gabriel Sobota
T: 20.3. 2015
Na zasadnutí OZ a 1.4. 2015 bol prítomný zástupca spoločnosti Rekom s.r.o. ktorý tlmočil
kladné stanovisko projektanta vo veci pootočenia predmetnej plochy.
2. Riešenie situácie vo veci zatekania povrchovej vody na pozemky pod miestnou cestou, t.j.
komunikáciu / p. Džuňová, Lacko Jozef, Milan Varga, Vladimír Varga/, ako aj zatekaniu
povrchovej vody z pozemku nad dedinou cez miestnu komunikáciu v severnej časti obce
a následným znečisťovaním ostatných komunikácii.
Z: Ing. Gabriel Sobota
T: 27.3. 2015
Na zasadnutí OZ konaného dňa 12 marca 2015 bol dohodnutý v bode 11 následovný spôsob
riešenia predmetnej situácie.
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 s následným vyhotovením zápisu
vo veci odstránenia nedostatkov.
3. Riešenie situácie vo veci obnovy rigolov a zničených asfaltových ciest so zhotoviteľom
prác.
Z : Gabriel Sobota
T : 13.3. 2015
Na zasadnutí OZ konaného dňa 12 marca 2015 bol dohodnutý v bode 11 nasledovný spôsob
riešenia predmetnej situácie
Vo veci rigolov nad cestou a 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 fotodokumentáciou a finančným
vyčíslením ako aj s uvedením termínov odstránenia nedostatkov.
V danej veci bola realizovaná len obnova zdevastovanej plochy, t.j. prístupovej cesty
k multifunkčnému ihrisku a lesu za výdatnej podpory obce /dodávka zásypového materiálu/.
Rigol nad cestou k dnešnému dňu neexistuje, nie je žiadny zápis s patričnou
fotodokumentáciou vo veci rozsahu poškodených miestnych komunikácii s finančným
vyčíslením.
4.Vykonanie fyzickej obhliadky, s následným zabezpečením 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
5. Odvedenie dažďových vôd z miestnej komunikácie mimo areálu dvora OÚ.
Z : Ing. Gabriel Sobota
T : 30.6. 2015
Na zasadnutí OZ konaného dňa 12. marca 2015 bol dohodnutý v bode 16 následovný spôsob
riešenia predmetnej situácie
Miestnym šetrením bolo zistené, že plot oddeľujúci obidve pozemky bol vybudovaný v roku
1972 Miestnym národným výborom. 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. Riešenie situácie bude
realizované v čo najmenšom finančnom náklade ak je možné aj za finančnej participácie
sťažovateľov.
6.Vykonanie inventarizácie nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Hodkovce
Zodpovedný : Sobota Gabriel- predseda, Naster Milan, Potočňák Branislav členovia,
T : 30.4. 2015
Úloha prebieha
5. Informácia starostu obce o príspevku UPSVaR SR pre dlhodobo

nezamestnaných podľa § 12, 52 a 54 zákona 5/2004 Z. z., o službách
zamestnanosti
Starosta obce informoval vo veci finančného príspevku pre dlhodobo nezamestnaných podľa
§ 52 pre Kvetoslavu Kižlinovú, Milana Kožeja a Jozefa Buriana, podľa §54 pre Miroslava
Vargu a Juraja Vargu a o pridelení príspevku podľa § 12 pre Máriu Jergovú ml, ktorá doteraz
nepoberala žiadny príspevok.

5. Informácia starostu obce vo veci zodpovednosti za organizovanie
schválených aktivít obcou Hodkovce na rok 2015
MDŽ – starosta obce
MDD – poslanci OZ
DEŇ OBCE – poslanci OZ

6. Informácia starostu obce vo veci riešenie dopravného značenia na
obecných komunikáciach a riešenie zriadenia prechodu pre chodcov
v úseku zastávky SAD, smer Hodkovce – Košice
7. Starosta obce predložil na posúdenie nový návrh poslankyne OZ vo veci
využívania priestorov kultúrneho domu a s tým súvisiacimi poplatkami
O návrhu bude rokované na nasledujúcej schôdzi OZ.

8. Starosta obce požiadal v zmysle § 6 /náhrady výdavkov/ zákona 253/1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest
v zmysle zákona 119/1192 Zb. o cestovných náhradách, v znení neskorších noviel
a nariadení o preplácanie nákladov za používanie súkromného motorového vozidla
továrenskej značky Ford EČ.KE – 395 CJ, ktorým zabezpečuje svoju dopravu ktorá súvisí
priamo s úkonmi vyplývajúcimi z jeho funkcie.
Nakoľko sa jedná o auto viacročné, na ktoré nie je uzatvorené havarijné zmluvné poistenie
čo je podmienkou preplácania vynaložených nákladov, k výslednému rozhodnutiu dôjde
na ďalšom zasadnutí OZ. Nakoľko na dnešnom zasadnutí bola prítomná aj kontrolórka
obce, riešenie danej situácie bude výsledkom aj jej návrhu a posúdenia.

9. Rôzne
V časti rôzne starosta obce predniesol na podnet prítomného p. Viliama Kozmana
žiadosť vo veci vykonania orezania starej lipy na miestnom cintoríne, ktorá sa nachádza
v blízkosti novostavby jeho rodinného domu. Pri silných poryvoch vetra, dochádza k lámaniu
suchých konárov, ktoré dopadajú na jeho pozemok, resp. narážajú do múrov rodinného domu
OZ v Hodkovciach bol prijatý následovný návrh riešenia :
Nakoľko je niekoľko dní do začatia vegetačného obdobia starosta v lehote 3 dní zistí možnosť
orezania osobou s platným preukazom piľčíka . Následne v priebehu mesiaca apríl predloží
na príslušný Obvodný úrad životného prostredia, žiadosť na posúdenie stavu životnosti 2 líp
na cintoríne, t.j. pri dome p. Viliama a pri vstupe na cintorín. Na základe stanoviska OÚŽP
budú lipy zachované resp. spílené.
V súlade so zákonom č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest a s tým súvisiaceho zvýšenia priemernej mzdy v NH za rok 2014
dochádza k úprave platu starostu obce Hodkovce s účinnosťou od 1. 1. 2015 následovne :
Plat starostu v zmysle zákona 154/2011 Z. z.

Priemerná mzda v v NH r. 2014 = 858 Eur
Koef.
1,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
1 278 Eur = 100 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
1 278 Eur
Slovom : jedentisícdvestosedemdesiatosem Eur
K vyplateniu doplatku finančného rozdielu v mesačnej mzde starostu obce Hodkovce dôjde
v termíne do 30.6. 2015, za predpokladu dostatočného množstva finančných prostriedkov na
účte obce.

11. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Hodkovciach, dňa 15. 4. 2015
Zápisnicu napísal : Miroslav Dubovský
Overili :
Ing. Martina Sičáková

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

Mgr. Milan Naster

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

