Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, konaného dňa 17.06.2015
o 17:30 hodine na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomný: Ing. Gabriel Sobota
Miroslav Dubovský
Jaroslav Dubovský
Mgr. Milan Naster
Ing. Branislav Potočňák
Bc. Martina Sičáková
Terézia Kinlovičová – kontrolórka
Mária Nasterová, Paula Lorincová
súčasťou zápisnice je prezenčná listina
Program: 1. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Schválenie rokovacieho poriadku
3. Schválenie štatútu obce
4. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
5. Schválenie územného plánu obce – zmeny a doplnky č. 1
6. Prejednanie návrhov zmlúv medzi obcou a Centrom regionálneho rozvoja
7. Prejednanie príspevku na Farmfest – Novačany
8. Prejednanie žiadosti p. Baňasa o vybudovanie rigolu
9. Prejednanie žiadosti p. Tokára zo Šemše o poskytované bufetu
10. Informácia o zadaní geom.plánu na vykúpenie pozemkov
11. Rôzne
12. Diskusia
Zapisovateľ : Bc. Martina Sičáková
Overovatelia: Miroslav Dubovský, Mgr. Milan Naster
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Ing. Gabriel Sobota, privítal prítomných a konštatoval,
že sú prítomný všetci poslanci, preto zasadnutie OZ vyhlásil za uznášania schopné.
Za zapisovateľa bola určená Bc. Martina Sičáková a overovateľmi Miroslav Dubovský a
Mgr. Milan Naster čo bolo odsúhlasené jednohlasne.
Na začiatku zasadnutia starosta obce poďakoval za spoluorganizáciu MDD p. Márii
Nasterovej a p. Paule Lorincovej za čo im odovzdal vecný dar.
2.Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
–

preverenie možnosti majetko-právneho vysporiadania pozemkov pod čističkou.
Starosta obce predložil návrh písomného oslovenia majiteľov pozemkov.
Písomne oslovenia majiteľom dotknutých pozemkov neboli starostom obce
rozposlané nakoľko bol oslovený p.Ing. Ondruš na vypracovanie nového

geometrického plánu.
Odkúpenie pozemkov sa má uskutočniť a základe znaleckého posudku.
–
Riešenie situácie rigolov a zničených asfaltových ciest so zhotoviteľom – materiál je
zabezpečený oprava mala byť vykonaná no najskôr bude opravený asfalt a potom sa pristúpi
k oprave rigolov
–
informácia o dohode s p. Majcherom ohľadom obrezania líp na obecnom pozemku
p. Majcher vykonal obrezanie líp bezodplatne

3.

Schválenie rokovacieho poriadku

–

OZ schválilo rokovací poriadok obce v pomere 4 za a 1 a zdržal hlasovania

4.

Schválenie Štatútu obce

–
OZ schválilo Štatút obce v pomere 4 za a 1 proti. Proti bol p. Miroslav Dubovský,
ktorý to aj pripomienkoval.
5.

Schvaľovanie zásad hospodárenia s majetkom obce

–

OZ schválilo zásady hospodárenia s majetkom obce v pomere 4 za a 1 sa zdržal

6.

Schválenie územného plánu

–
poslanci OZ jednohlasne schválili územný plán s dodatkom č. 1 s podmienkou
vylúčenia niektorých článkov v územnom pláne, ktoré sú zastaralé a pravdepodobne tam
boli ponechané z nedbanlivosti
7.

Prejednanie zmlúv medzi obcou a Centrom regionálneho rozvoja

–
OZ jednohlasne zamietlo aj na odporúčanie p. Kinlovičovej uzatvorenie zmlúv
pričom zmluva PHSR by mohla byť schválená, resp. prejednalo by sa jej schválenie znova
ak by bol doložený cenník za služby poskytovateľa nakoľko ten nebol priložený k návrhu
zmluvy na odsúhlasenie. Starosta obce to prejedná s pokytovateľom a podá OZ informáciu v
čo najkratšom čase, aby sa to dalo predejnať.
Rozpor je v článku V ods. 2 predmetnej zmluvy
8.

Prejednanie príspevku na FARMFEST 2015

–
OZ neschválilo príspevok na podujatie FARMFEST 2015 nakoľko je to v rozpore so
zákonom
–
v rozpočte obec nemá schválené dotácie na podobné akcie,ktoré nie sú primárne
organizované obcou
–
v prípade, že by došlo k zmene VZN tak by to bolo možné, čo sa ale nestíha v
zákonom stanovenom čase

8.

Prejednanie žiadosti p. Baňasa ohľadne vybudovanie rigolu

–
pracovníci VPP prečistili rigol, k schváleniu vybudovania rigolu vo forme uloženia
profilov nedošlo nakoľko sa v danej veci obec konať inak ani nemôže
9. Prejednanie žiadosti p. Tokára o poskytovaní bufetu
–
nakoľko objekt o ktorý má p. Tokár záujem je vybudovaný z fondov EÚ nie je možné
odsúhlasiť následne prenajímanie a to na účel iný na aký boli poskytnuté dané finančné
prostriedky. P. Tokárovi bude prednesený návrh zo strany starostu obce, že pokiaľ si je
ochotný tam vybudovať nejaké sedenie prípadne bufet na verejnom priestranstve bude mu
poskytnutá el. energia natiahnutá z buniek s tým, že bude možné využívanie WC, za ktoré
bude niesť zodpovednosť
10.

Informácia o zadaní geometrického plánu

–
p. Ing. Ondrušom bolo navrhnuté, aby sa geometrický plán urobil až na hranicu
pozemku, aby neboli škodný majitelia.
–
Následne sa OZ dohodlo, že sa požiada o vypracovanie nového projektu nakoľko sa
obec rozrastá a o pár rokov by nemusela stačiť ČOV s kapacitou do 450 obyvateľov.
–
Akonáhle bude projekt otočený starosta obce ho pošle p. Ing. Ondrušovi, aby mohol
dokončiť geometrický plán
11.

Rôzne

–
kontrolórka obce p. Kinlovičová nás informovala o smernici o nutnosti odsúhlasenia
zásad o nahlasovaní protispoločenskej činnosti.
–
Zásady boli OZ jednohlasne schválené
–
nahlasovanie sa má uskutočniť na mailovú adresu kontrolor.hodkovce@gmail.com
–
prehlásenie strelnica ešte stále to nie je prehlásené na čo OZ ako aj starostu obce
upozornila p. Kinlovičová
–
k zmene ističov má dôjsť na strelnici, zbrojnici ako aj na verejnom osvetlení
–
horná brána na miestny cintorín – stará nie je nikto nevie kam sa mohla stratiť,
starosta obce má osloviť p. Jozefa Vargu, či niekoho nevidel, kto si ju privlastnil
–
nová brána by tam mala byť umiestnená v čo najkratšom čase, nakoľko tam
obyvatelia obce vynášajú stavebný odpad, pričom vynesenie jedného kontajnera stojí obec
150€
–
v prípade osadenia novej brány by tá bola zamknutá a kľúče by boli na požiadanie na
obecom úrade
–
MDD vyúčtovanie – starosta obce má spracovať náklady na danú akciu a informovať
OZ mailom s prílohou daného vyúčtovania vo forme faktúr prípadne bločkov
–
OZ schválilo vytvorenie finančnej komisie v obsadení Mária Nasterová, Bc. Martina
Sičáková a Miroslav Dubovský
–
finančná komisia sa stretne na kontrolu knihy jázd ako aj pokladne
–
stavebná komisia v obsadení Miroslav Dubovský a Mgr. Milan Naster

12.

Diskusia

–
v diskusii bol prednesený návrh na riešenie materskej školy a možnosti ako by sa
dala získať prípadna finančná podpora
–
na záver starosta obce poďakoval OZ za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Hodkovce 18.06.2015
Zápisnicu napísala: Bc. Martina Sičáková
Overil:
Miroslav Dubovský

…..................................

Mgr. Milan Naster

…..................................

