Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 02.10.2015 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Hodkovciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania : podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Bc. Ľudmila Jágerová
Overovatelia: Mgr. Milan Naster, Jaroslav Dubovský
1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Sobota, v úvode privítal
všetkých prítomných: poslancov, kontrolórku obce a ostatných hostí a konštatoval, že sú
prítomní všetci poslanci a preto je zasadnutie OZ uznášania schopné. Následne prítomných
oboznámil s programom zasadnutia. Poslanci schválili program rokovania.
Za: všetci
2. Schválenie odkúpenia pozemku v západnej časti obce
Starosta obce informoval prítomných o tom, že na základe kúpno-predajných zmlúv, ktoré
boli podpísané štatutárnym zástupcom obce Hodkovce s Margitou Hanispalovou a Irenou
Papcúnovou zo dňa 12.08.2015 bol na Okresný úrad Košice – okolie, odbor katastrálny
podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Keďže k návrhu nebol doložený výpis
z uznesenia o schválení odkúpenia pozemku, je potrebné túto kúpu pozemku schváliť OZ. Na
návrh p. Jaroslava Dubovského OZ došlo k rozhodnutiu, že je potrebné odkúpiť aj pozemok
C-KN parc. č. 240/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 od vlastníkov tohto
pozemku: Juraj Dubovský, Jaroslav Dubovský, Ladislav Lacko a Terézia Semjáková a to za
1,00 €. S vlastníkmi bude uzatvorená kúpna zmluva a následne podaný návrh na vklad do
katastra nehnuteľností. p. Miroslav Dubovský vystúpil s otázkou, čo s rigolom okolo novej
cesty. Vjazd na pozemok s predchádzajúcim súhlasom obce si robí každý zo stavebníkov sám,
úseky medzi povolenými vjazdmi urobí obec na svoje náklady. OZ súhlasí s kúpou
pozemkov: parc. č. 240/3, 258/67, 258/79, 240/2, 258/66 a 240/4.
Za: všetci, uznesenie č. 31
3. Prejednanie odmien pre zamestnancov obecného úradu
Starosta obce predniesol návrh na schválenie odmien pre zamestnancov obce, ktorí
01.10.2015 ukončili pracovný pomer. Konkrétne išlo p. Miroslava Vargu a Juraja Vargu, ktorí
v čase od 02.04.2015 do 01.10.2015 na základe dohody s ÚPSVaR Košice boli podľa §54
zák. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci projektu „Podpora zamestnávania UoZ“
zamestnancami obce. Spomínaní pracovníci v uvedenom čase vykonali rôzne odborné práce
ako napr.: rigol od č.d. 3 po č.d. 1, parkovisko pri OcU s prekládkou oplotenia, nové oplotenie
s osadením stĺpikov na južnej strane pozemku OcU, zväčšenie parkoviska pred OcU a oporný
múrik, čistenie potoka a rigola pri č.d. 19 a 20, čistenie a kosenie cintorína a ihriska a iné
a často s použitím svojho vlastného náradia (napr. miešačka, auto s prívesným vozíkom).
Poslanci OZ hlasovali za schválenie odmien takto:
Za: 1 poslanec (Jaroslav Dubovský)
Zdržali sa: 4 poslanci
4. Úprava rozpočtu k 30.09.2015
Starosta oboznámil poslancov s potrebou úpravy rozpočtu a to z dôvodu dotácií z ÚPSVaR,
kúpy počítača, úpravy verejných priestranstiev a s tým spojených nákladov. Poslanci spolu so
starostom a kontrolórkou obce prešli položky v rozpočte. OZ súhlasí s úpravou rozpočtu.
Za: všetci, uznesenie č. 32

OZ v zmysle § 11 ods. 4 písm. b/ zák. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení schvaľuje, aby
starosta obce Hodkovce v prípade potreby v rámci bežného rozpočtu mohol vykonávať zmeny
v rozpočte obce.
Za: všetci, uznesenie č. 36
5. Správy hlavného kontrolóra 1/2015, 2/2015 a 3/2015 z vykonaných kontrol
Na základe práva a povinnosti kontrolovať doklady a dokumenty obce predložila p.
Kinlovičová správy kontrol, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Informovala prítomných
o termínoch a predmetoch kontrol na II. polrok 2015. OZ schvaľuje Plán kontrol na II. polrok
2015 a poveruje vykonaním kontrol hlavného kontrolóra obce - v písomnej forme.
Za: všetci, uznesenie č.34
6. Rôzne
- preplácanie jázd súkromný motorovým vozidlom
Pán starosta predniesol návrh na schválenie preplácania jázd súkromným motorovým
vozidlom od 24.06.2015. Poslanci OZ schvaľujú pre starostu obce preplácanie nákladov
spojených s používaním vlastného motorového vozidla na služobné účely.
Za: všetci, uznesenie č.33
- odvolanie z funkcie zástupcu starostu
Starosta obce v zmysle § 13b zák. č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v z.n.p. odvolal
z funkcie zástupcu starostu p. Miroslava Dubovského z dôvodu neodborných a nezákonných
aktivít, ktoré prekračujú kompetencie poslanca a obmedzujú výkon verejného činiteľa –
starostu obce. OZ berie túto skutočnosť na vedomie – uznesenie č. 35
7. Diskusia
- chodníky okolo hlavnej cesty
Pani A. Salonová - čo s rozbitými chodníkmi okolo hlavnej cesty?
Chodníky sú vo vlastníctve KSK, kde sú vedené ako cesta nie chodníky. Keďže obec nemôže
investovať do cudzieho majetku, starosta obce bude tento problém riešiť s KSK (dlhodobý
prenájom alebo odkúpenie chodníka).
- pingpong
Pán Papcún – prenájom sály kultúrneho domu na športovú činnosť (pingpong)
Táto pripomienka je v štádiu riešenia.
- stavebná komisia
Pani Ing. M. Bernátová - čo chce riešiť stavebná komisia
Ako referent OcU, vie, že nie je možné, aby stavebné povolenia a iné dokumenty týkajúce sa
stavebnej činnosti boli scanované a odovzdávané nekompetentným osobám, popísala činnosť
komisie v obci, kde pracuje.
Po vyčerpaní programu sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Hodkovciach dňa 05.10.2015
Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
Mgr. Milan Naster

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

Jaroslav Dubovský

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

