Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 08.06.2017 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania : podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Bc. Ľudmila Jágerová
Overovatelia: Ing. Branislav Potočňák, Bc. Martina Sičáková

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Sobota. V úvode privítal
prítomných poslancov, kontrolórku obce a ostatných hostí. Následne prítomných oboznámil s
programom zasadnutia, ktorý na návrh kontrolórky obce bol doplnený o dva body a to Správa
z kontroly o nahlasovaní protispoločenskej činnosti a Kontrola zverejňovania dokumentov
obce podľa platnej legislatívy. Poslanci schválili program rokovania.
Za: všetci
1. Kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. starosta a konštatoval, že uznesenia prijaté na predošlom
zasadnutí sú splnené. Naďalej platí odkúpiť a vysporiadať pozemok parc. č. 240/4 o výmere 16
m2 .
2. Záverečný účet za rok 2016
Stanovisko k záverečnému účtu predložila p. Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
a odporučila poslancom schváliť predložené výsledky hospodárenia obce Hodkovce za rok
2016 bez výhrad. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice.
Za: všetci, uznesenie č. 10/2017
3. Kontrola vynaložených prostriedkov na rigol v západnej časti obce
Kontrolu účtovných dokladov preukazujúcich nákup materiálu na výstavbu rigola v západnej
časti obce vykonala p. kontrolórka. Výsledná suma 5077,10 Eur bola využitá účelne
a hospodárne a na základe prieskumov, obec tým, že to urobila svojpomocne, ušetrila značnú
sumu peňazí. Nakoľko rigol nie je skolaudovaný, nie je ho možné zaradiť do evidencie majetku.
Za: všetci, uznesenie č. 11/2017
4. Informácia o MDD
Kultúrna komisia spolu so starostom obce zorganizovala v sobotu 03.06.2017 na ihrisku Deň
detí. Počasie prialo a tak deti si užili penovú show, ktorú pripravili požiarnici, show so psíkmi,
jazdu na koni, chutné koláče a rôzne hry. Náklady na túto akciu boli 196,00 Eur.

5. Správa z kontroly o nahlasovaní protispoločenskej činnosti
Kontrolórka predniesla správu o nahlasovaní protispoločenskej činnosti s konštatovaním, že
neeviduje žiaden podnet na protispoločenskú činnosť. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Za: všetci, uznesenie č. 12/2017
6. Kontrola zverejňovania dokumentov obce
Kontrolu vykonala kontrolórka obce, upozornila na zmluvy, ktoré musia byť najprv zverejnené
a až následne uhradené. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Za všetci, uznesenie č. 13/2017
7. Informácia o optike v obci
Starosta informoval o príprave optického vedenia do obcí Malá Ida, Šemša, Hodkovce
a Nováčany fi Slovak Telekom na základe petícií spomenutých obcí v roku 2015. Optika má
priniesť do obcí rýchly internet, TV signál a telefonické napojenie. Realizácia je prisľúbená na
rok 2019.
8. Žiadosti občanov
Na obec bola doručená žiadosť od p. Potočňákovej a p. Riňáka, ktorý žiadajú o zahrnutie
súkromnej cesty do územného plánu v rámci pripravovaných zmien a doplnkov.
Za: všetci, uznesenie č. 14/2017
Ďalšiu žiadosť doručila Rímskokatolícka cirkev zastúpená Ing. Mgr. Štefanom Ružbašanom
o poskytnutie finančnej podpory na opravu kostolných zvonov v sume 500,00 Eur. OZ
schválilo poskytnutie dotácie 500,00 Eur.
Za: všetci, uznesenie č. 15/2017
9. Úprava rozpočtu
Z dôvodu schválenia dotácie na opravu kostolných zvonov, OZ navrhlo urobiť úpravu rozpočtu
č. 1/2017 – znížením bežných výdavkov položka 637005- geodetické práce o sumu 500,00
Eur a doplnenie položky 642007 –transfer cirkvi o 500,00 Eur.
Za: všetci, uznesenie č. 16/2017
10. Stanovisko k ČOV
Žiadosť o prevádzkovanie ČOV doručil na obec p. Baňas, kde žiada o vydanie stanoviska
k prevádzkovaniu malej ČOV v zmysle § 140 písm. b stavebného zákona a v zmysle
Rozhodnutia OÚ-KS-SOŽP 2016/012085. OZ schvaľuje vydanie kladného stanoviska
k prevádzkovaniu ČOV.
Za: všetci, uznesenie č. 17/2017

11. Deň obce
Deň obce je dohodnutý na deň 26.08.2017, čas a miesto konania sa upresní. Starosta informoval
o došlej ponuke od p. Grosoša, ktorý by zabezpečil hudobnú skupinu Tomáša Oravca, pódium,
aparatúru a DJ. OZ berie na vedomie túto ponuku, ale teraz ešte nerozhoduje. Starosta navrhol
termín stretnutia poslancov OZ na 22.07.2017, dovtedy má každý skúsiť vymyslieť resp.
pozháňať niekoho, kto vie urobiť zaujímavé a cenovo dostupné vystúpenie.
11. Rôzne
- starosta informoval poslancov o tom, že fi KOSIT zdvihla ceny za odvoz a zneškodnenie
odpadu, kvôli tomu, že sa zvýšila minimálna mzda a oni museli zvýšiť platy svojim
zamestnancom
- p. Ján Gomboš má záujem odkúpiť časť pozemku parc. č. 87/1 za účelom zriadenia prístupovej
komunikácie na svoj pozemok parc. č. 84, žiadosť však nebola doručená písomne
- p. Potočňák navrhuje riešiť rigol od križovatky ulíc pri č.d. 90 a 74 za záhradou M.
Dubovského po J. Dubovského
- riešiť chodník popri hlavnej ceste, jednať s KSK o možnosti kúpi alebo prenájmu pozemku
pod chodníkom
- starosta pripomenul predsedníčke kultúrnej komisie p. Sičákovej, že ak sa zíde kultúrna
komisia riešiť akciu, je potrebné napísať zápisnicu a tiež uznesenie zo zasadnutia.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Hodkovciach dňa 12.06.2017

Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová

Overili:
Ing. Branislav Potočňák

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

Bc. Martina Sičáková

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

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

