Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 23.05.2016 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. 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. Bol zakúpený malotraktor s vlečkou, budova PZ bola
prostredníctvom inzerátu v denníku Korzár a www.bazos.sk ponúknutá do dlhodobého
prenájmu (zatiaľ nie je záujem), mladým rodičom bol rozoslaný dotazník ohľadom MŠ avšak
návratnosť dotazníkov je veľmi malá.
2. Záverečný účet za rok 2015
Stanovisko k záverečnému účtu a výročnú správu kontrolóra predložila p. Kinlovičová,
hlavná kontrolórka obce a odporučila poslancom schváliť predložené výsledky hospodárenia
obce Hodkovce za rok 2015 bez výhrad. Záverečný účet a správa o kontrolnej činnosti tvorí
prílohu zápisnice.
Za: všetci, uznesenie č. 7/2016
3. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Hodkovce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Hodkovce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ktoré bude účinné dňom
01.07.2016.
Za: všetci, uznesenie č. 8/2016
4. Schválenie plánu PHSR
Po predchádzajúcom oboznámení sa poslancov s Plánom PHSR poslanci schválili tento plán
s výhradami a podmienili ho úpravou pre množstvo chýb a nepravdivých údajov. Starosta
obce bude tento plán reklamovať u dodávateľa – CRR Košice s tým, že bude žiadať
o zníženie poplatku za jeho vypracovanie.
Za: všetci, uznesenie č. 9/2016

5. Príspevok na opravu kostola
Obec Hodkovce obdŕžala žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi, filiálky Hodkovce o dotáciu na
opravu fasády jedinej kultúrnej pamiatky v obci – kostola. Nakoľko obec Hodkovce nemá
vypracované a schválené VZN o poskytovaní dotácií, nebolo možné na tomto zasadnutí
dotáciu schváliť. OZ schválilo VZN obce Hodkovce č. 2/2016 o poskytovaní dotácií.
Za: všetci, uznesenie č. 10/2016
6. Úprava rozpočtu
Z dôvodu schválenia VZN o poskytovaní dotácií OZ navrhlo urobiť úpravu rozpočtu č.
2/2016 – znížením bežných výdavkov položka 637005- geodetické práce o sumu 1000,00
Eur a doplnenie položky 640 –dotácie - poskytované o 1000,00 Eur.
Za: všetci, uznesenie č. 11/2016
7. Organizácia MDD
OZ sa dohodlo na zorganizovaní Dňa detí a to 04.06.2016 so začiatkom o 15:00 hod. na
ihrisku s tým, že pre deti v spolupráci s p. Lörincovou pripravia rôzne hry a súťaže so sladkou
odmenou, deti budú mať možnosť zajazdiť si na koníkovi a tiež zastrieľať si, podávať sa bude
guľáš.
Za: všetci
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Hodkovciach dňa 23.05.2016

Zápisnicu napísala: Bc. Ľudmila Jágerová
Overili:
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Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

