Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, konaného dňa 13.05.2015
o 17:00 hodine na obecnom úrade v Hodkovciach
______________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Gabriel Sobota
Miroslav Dubovský
Jaroslav Dubovský
Mgr. Milan Naster
Ing. Branislav Potočňák
Bc. Martina Sičáková
Terézia Kinlovičová – kontrolórka
Hostia:Ján Papcún, Mária Nasterová, Roman Salona, Andrea Danková
súčasťou zápisnice je prezenčná listina
Program: 1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
2. Informácie starostu o aktivitách obce
3. Schválenie rokovacieho poriadku
4. Schválenie štatútu obce
5. Schválenie záverečného účtu 2014
6. Organizácia akcie " Deň detí " 30.05.2015
7. Rôzne
8. Diskusia
Zapisovateľ : Bc. Martina Sičáková
Overovatelia: Ing. Branislav Potočňák, Jaroslav Dubovský
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Ing. Gabriel Sobota, privítal prítomných a konštatoval,
že sú prítomní všetci poslanci, preto zasadnutie OZ vyhlásil za uznášania schopné.
Za zapisovateľa bola určená Bc. Martina Sičáková a overovateľmi Ing. Branislav Potočňák
a Jaroslav Dubovský čo bolo odsúhlasené jednohlasne.
Hlasovanie poslancov: za:5, proti:0, zdržal sa: 0 (menovite)
2.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
–
preverenie možnosti majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod čističkou.
Starosta obce predložil návrh písomného oslovenia majiteľov pozemkov.
Písomne oslovenia budú starostom obce rozposlané v priebehu budúceho týždňa.
Návrh ponúkanej sumy na odkúpenie pozemkov sa má uskutočniť a základe
znaleckého posudku.
Od poslancov bola prednesená pripomienka,že nie je vyhotovený geometrický plán,
ktorý v danom štádiu riešenia ešte nie je potrebný.
–
vybratie rúr pri RD p. Džuňovej – starosta obce informoval o vyriešení danej situácie
v danom mieste pracovníci VPP prečistili a vyspádovali rúru. Pani Džuňová to mala urobiť
sama a na vlastne náklady, čo sa nestalo, obec situáciu operatívne vyriešila s aktivačnými

pracovníkmi s tým, že pani Džuňová upraví rigol pred garážou do požadovaného priemeru
a pevnosti.
–
Riešenie situácie rigolov a zničených asfaltových ciest so zhotoviteľom – material je
zabezpečený a aktivační pracovníci vo svojom pracovnom čase vykonajú opravu.
–
Inventúra majetku obce bola vykonaná je potrebné ešte vykonať označenie majetku
–
informácia o dohode s p. Majcherom ohľadom obrezania líp na obecnom pozemku
–
Odvodnenie na hranici pozemku s p. Hercom bude vykonané aktivačnými
pracovníkmi
3.
Starosta informoval o aktivitách obce:
–
vymenený piesok v detskom pieskovisku na ihrisku
–
bolo vykonané odvodnenie a zasiata tráva na ihrisku
–
kosenie cintorína a rigolov v obci
–
uvedenie unimobuniek do používania – záručné opravy na vodovodnom systéme
–
nutnosť podať do 09/2015 výpoveď na VSE nakoľko bol vybratý nový dodávateľ
spoločný pre MAS Rudohorie ( ušetrí sa cca 35% )
–
Starosta obce bude 15.05.2015 na stretnutí na základe, ktorého bude OZ informovať
o možnostiach získania parcely č.270/7 vedenej na LV č.312 pod správou SPF
4.
Oboznámenie OZ s rokovacím poriadkom, Štatútom obce, Zásady hospodárenia
s majetkom obce
–
Kontrolórka obce, pani Kinlovičová podrobnejšie informovala OZ o návrhoch
Rokovacieho poriadku obce Hodkovce a o Štatúte obce Hodkovce a o Zásadách
o hospodárení s majetkom obce.
–
schvaľovanie spomenutých záväzných dokumentov prebehne na nasledujúcom
zasadnutí OZ
5.
–

Schvaľovanie záverečného účtu za rok 2014
poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet za rok 2014

6.
–

Organizácia akcie MDD
poslanci OZ sa dohodli na podrobnejšom rozdelení úloh na MDD

7.
Rôzne
–
p. Danková navrhla,aby bola obec rozdelená na obvody, o ktoré sa budú starať
poslanci OZ
–
p. Salona navrhol obnovu zástaviek
8.
–

Diskusia
majetkové priznanie starostu obce, informácia či bola splnená zákonná povinnosť

9.
–

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Hodkovciach 16.05.2015
Zápisnicu napísala: Bc. Martina Sičáková
Overil:
Ing. Branislav Potočňák

…..................................

Jaroslav Dubovský

…..................................

