Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní:

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce
Jaroslav Dubovský
Miroslav Dubovský
Ing. Branislav Potočňák
Bc. Martina Sičáková
Ľudmila Jágerová, referentka obce
a občania podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomný: Mgr. Milan Naster
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Čerpanie rozpočtu 01.01. – 31.10.2017
Úprava rozpočtu rok 2017
Viacročný rozpočet na r. 2018 -2020
a) Stanovisko HK
b) Schválenie rozpočtu na rok 2018
c) Prerokovanie rozpočtu na r. 2019 – 2020
8. Dodatok k rokovaciemu poriadku – zverejňovanie dokumentov
9. Dodatok k zásadám o vybavovaní sťažností – zákon o elektronizácií
10. Plán kontrol HK na rok 2018
11. VZN na rok 2018 – daň z nehnuteľností a poplatky za KO
12. Vyhodnotenie práce kultúrnej komisie za rok 2017 – odmeny
13. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
14. Diskusia
15. Záver

K bodu 1.
Ing. Gabriel Sobota, starosta obce, privítal prítomných poslancov, pani kontrolórku
a ostatných občanov. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a otvoril 6. zasadnutie obecného
zastupiteľstva v r. 2017.
K bodu 2.
Za zapisovateľku bola určená: Ľudmila Jágerová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Miroslav Dubovský a Ing. Branislav Potočňák
Do návrhovej komisie boli schválení: Miroslav Dubovský a Ing. Branislav Potočňák
(uznesenie č. 48/2017)
K bodu 3.
Starosta obce predložil poslancom OZ program zasadnutia. Poslanci program schválili.
(uznesenie č. 49/2017)

K bodu 4.
Kontrola uznesení: k uzneseniu č. 46/2017 – rokovanie s majiteľmi pozemkov v západnej
časti ohľadom zokruhovania cesty – uznesenie zostáva v platnosti.
K uzneseniu č. 47/2017 – VO na výber dodávateľa na rekonštrukciu budovy PZ na
spoločenský klub prebehlo v novembri 2017, dodávateľom stavby bude fi UNIRES-bau, s.r.o.
Košice, projekt bol zaslaný na PRV Bratislava.
K uzneseniu č. 39/2017 – osloviť a riešiť odtokové pomery v novovzniknutej časti p. P. Kožej
a spol. – uznesenie zostáva v platnosti. (uznesenie č. 50/2017)
K bodu 5.
Kontrolórka obce informovala poslancov a prítomných o čerpaní rozpočtu za 10 mesiacov
s tým, že pri niektorých položkách požiada účtovníčku o hlbšiu analýzu položiek.
(uznesenie č. 51/2017)
K bodu 6.
Poslanci OZ spolu so starostom obce a kontrolórkou prešli položky v rozpočte. OZ súhlasí
s úpravou rozpočtu presunom medzi položkami. (uznesenie č. 52/2017)
K bodu 7.
a) Pani kontrolórka predniesla stanovisko obce k Návrhu rozpočtu obce Hodkovce. Je
vypracovaný písomný dokument, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
b) OZ prerokovalo rozpočet obce na rok 2018. OZ schválilo navrhovaný rozpočet.
c) OZ prerokovalo aj rozpočet obce na roky 2019 – 2020 a navrhovaný rozpočet schválilo.
(uznesenie č. 53/2017)
K bodu 8.
Kontrolórka obce informovala o potrebe schválenia dodatku k Rokovaciemu poriadku v § 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce. OZ sa zhodlo na tom,
že okrem uznesení má obec povinnosť zverejňovať aj zápisnice z rokovaní OZ na
www.hodkovce.eu. (uznesenie č. 54/2017)
K bodu 9.
Kontrolórka obce informovala poslancov o tom, že je potrebné schváliť dodatok k Zásadám
postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Hodkovce, nakoľko okrem doteraz
bežných podaní je možnosť podania urobiť aj elektronicky cez www.slovensko.sk. OZ tento
dodatok schválilo. (uznesenie č. 55/2017)
K bodu 10.
Kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Písomný doklad tvorí
prílohu zápisnice. OZ tento plán schválilo. (uznesenie č. 56/2017)
K bodu 11.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe zavedenia sadzby dane
z ubytovania a jej zapracovanie do VZN obce Hodkovce č. 1/2017 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Hodkovce na kalendárny rok 2018. Poslanci schválili navrhovanú sadzbu dane z ubytovania
0,50 Eur za osobu a noc a ostatné poplatky, ktoré sa nemenili. (uznesenie č. 57/2017)

K bodu 12.
P. Sičáková, ako bývala predsedníčka kultúrnej komisie vyhodnotila činnosť komisie, ktorá
pracovala hlavne pri organizovaní Dňa detí, Dňa obce a iných kultúrnych podujatí a navrhla
odmeny pre členov komisie: M. Sičáková – 100,00 Eur, Z. Hadvigová – 100,00 Eur, G. Varga
– 50,00 Eur a A. Salonová – 50,00 Eur. OZ schválilo odmeny členom kultúrnej komisie
v celkovej výške 300,00 Eur. (uznesenie č. 58/2017)
K bodu 13.
Starosta obce navrhol termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018, ktoré poslanci
doplnili a následne schválili tieto termíny: 08.02.2018, 15.03.2018, 14.06.2018, 13.09.2018,
25.10.2018 a 10.12.2018. (uznesenie č. 59/2017)
K bodu 14.
Starosta obce navrhol poslancom schválenie odmeny pre p. kontrolórku. OZ schválilo
odmenu pre kontrolórku obce za rok 2017 vo výške 200,00 Eur. (uznesenie č. 60/2017)
Pán starosta informoval prítomných o výsledkoch meraní množstva a kvality vody v priepuste
k budúcej ČOV v obci. Merania ukazovateľov recipienta – bezmenného ramena potoka Slaná
voda uskutočnili firmy SHMU a SVP, š.p. s priaznivými výsledkami pre fungovanie ČOV, čo
potvrdila projektová spoločnosť ENVIROLINE, s.r.o.. Projektová spoločnosť ponúkla našej
obci dopracovanie projektov kanalizácie v novoobývaných častiach obce s následným
vypracovaním územného rozhodnutia ako predpokladu k stavebnému povoleniu k výstavbe
ČOV.
K bodu 15.
Starosta obce po vyčerpaní programu poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť
a ukončil zasadnutie .

Zapísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
Ing. Branislav Potočňák

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

Miroslav Dubovský

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

V Hodkovciach dňa 15.12.2017

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

