Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce,
konaného dňa 08.02.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach
Prítomní:

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce
Ing. Branislav Potočňák
Bc. Martina Sičáková
Mgr. Milan Naster
Terézia Kinlovičová – hlavná kontrolórka obce
Ľudmila Jágerová, referentka obce
a občania podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní: Jaroslav Dubovský
Miroslav Dubovský
Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Kontrola ročnej uzávierky a správa o kontrolnej činnosti za r. 2017
6. Čerpanie rozpočtu rok 2017
7. Informácia o prostriedkoch z MAS a ich použitie
8. Projekt na rekonštrukciu sály KD zadanie
9. Zadanie zákazky doplnenia projektu kanalizácie smerujúce k územnému rozhodnutiu
10. REKOM - dlh
11. VO na dodávateľa street work out pre jednoduché cvičiace zariadenie
12. Žiadosti na uzavretie zmlúv o vecnom bremene - VVS, VSD
13. Žiadosti občanov
14. Diskusia
15. Záver

K bodu 1.
Ing. Gabriel Sobota, starosta obce, privítal prítomných poslancov, pani kontrolórku
a ostatných občanov. Konštatoval, že sú prítomní 3 poslanci a otvoril 1. zasadnutie obecného
zastupiteľstva v r. 2018.
K bodu 2.
Za zapisovateľku bola určená: Ľudmila Jágerová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Branislav Potočňák a Mgr. Milan Naster
K bodu 3.
Starosta obce predložil poslancom OZ program zasadnutia. Poslanci program schválili.
(uznesenie č. 61/2018)
K bodu 4.
Kontrolu uznesení vykonal p. starosta a konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia sú splnené, v platnosti naďalej ostáva uznesenie č. 46/2017 – rokovanie s
majiteľmi pozemkov v západnej časti ohľadom zokruhovania cesty. (uznesenie č. 62/2018)

K bodu 5.
Kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. Správa tvorí prílohu
zápisnice. (uznesenie č. 63/2018)
K bodu 6.
Kontrolórka obce informovala poslancov o čerpaní rozpočtu v roku 2017 a konštatovala, že
rok 2017 bol ukončený prebytkom cca 15 000,00 Eur. Poslanci čerpanie rozpočtu vzali na
vedomie. (uznesenie č. 64/2018)
K bodu 7.
Starosta obce predniesol poznatky z rokovania MAS Rudohorie, o možnosti získania
finančných prostriedkov asi 49 000,00 Eur pre našu obec, ktoré by chcel investovať do
rekonštrukcie KD. (uznesenie č. 65/2018)
K bodu 8.
Starosta obce informoval poslancov a ostatných prítomných o potrebe obstarania projektu na
podlahu, izoláciu a elektroinštaláciu v kultúrnom dome, aby sme mohli získať peniaze z MAS
ešte v I. kole do konca marca 2018. OZ schvaľuje obstaranie projektu (výber dodávateľa
prieskumom trhu) na rekonštrukciu KD do konca februára (uznesenie č. 66/2018)
K bodu 9.
Starosta informoval poslancov a prítomných o potrebe doplnenia projektu kanalizácie nových
zastavaných častí obce a to v západnej časti obce, v severnej časti – P.Kožej a východnej časti
od č. 105 po 92. (uznesenie č. 67/2018)
K bodu 10.
Starosta spolu s poslancami sa znovu zaoberali žiadosťou p. Riňáka o vyrovnanie dlhu
23 000,00 Eur za prevedenie prác a uloženie kanalizačného potrubia v časti od bývalého
obchodu po č.d. 18. Práce boli prevedené ešte v r. 2011. Nakoľko obec nemá zaúčtovaný
žiaden záväzok voči fi REKOM, neexistuje žiaden preberací ani odovzdávací protokol stavby
ani stavebný denník, obec nemôže dodatočne vystavenú faktúru zaplatiť.
(uznesenie č.
68/2018)
K bodu 11.
Tento bod nebol prejednávaný.
K bodu 12.
Starosta obce informoval o došlej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu v rámci stavby „Šemša, Hodkovce, Nováčany
skupinový vodovod“ na pozemkoch vo vlastníctve obce Hodkovce. Ide o nasledovné parcely:
KNC 246/1 o výmere 4634 m2 – zast.pl., KNC 249/2 o výmere 2365 – vod.pl., KNC 242/1
o výmere 3691 – zast.pl., KNC 249/3 o výmere 190 m2 – vod.pl., KNC 241/3 o výmere 1511
– zast.pl., KNC 241/2 o výmere 1426 m2 – zst.pl., KNC 241/1 o výmere 2625 m2 – zast.pl.,
KNC 240/1 o výmere 3684 m2 – zast.pl. a KNC 286/1 o výmere 1308 m2 – zast.pl. OZ
súhlasí so zriadením vecného bremena na spomenutých parcelách.(uznesenie č. 69/2018)
Ďalšia žiadosť sa týka Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 0195/3030/2018 v súvislosti so
zrealizovaním stavby elektro-energetického zariadenia s názvom „Hodkovce – rozšírenie NN
siete pre 8 RD“. Ide o parcelu KNC č. 240/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3684
m2.
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na spomínanej parcele. (uznesenie č. 70/2018)

K bodu 13.
Na obec došla žiadosť od manželov Skaskovcov, v ktorej žiadajú obec Hodkovce o likvidáciu
lipy na cintoríne, ktorá je v bezprostrednej blízkosti ich pozemku a v blízkej budúcnosti je
hrozbou pre stavebníkov aj pre samotnú stavbu rodinného domu. OZ sa uznieslo na tom, že
obec požiada OÚ KE, odbor starostlivosti o životné prostredie o výrub lipy a na základe
vyjadrenia OU ŽP bude ďalej konať.(uznesenie č. 71/2018)
Druhá žiadosť tiež od manželov Skaskovcov sa týka zmeny technického riešenia vjazdu na
pozemok parc. č. 246/3. Zmena spočíva v rozobratí časti rigolu, ktorá bude nahradená rúrou
a následne zabetónovaná. OZ proti zmene vjazdu nemá námietky ak to bude urobené v súlade
s projektom a so súhlasom stavebného úradu. (uznesenie č. 72/2018)
K bodu 14.
Starosta obce informoval o liste, ktorý došiel z odboru školstva ohľadom nečinnosti MŠ od r.
2008, kde je potrebné vyjadrenie či MŠ zachovať alebo vyradiť. Poslanci sa uzniesli na tom,
že k listu sa vyjadria po vykonaní prieskumu o záväznom umiestnení detí v r. 2019 v MŠ
v Hodkovciach. (uznesenie č. 73/2018)
p. Olajoš požiadal starostu obce, aby upozornil p. Caisa na odstránenie živého plotu na
svojom pozemku, ktorý zasahuje do jeho oplotenia. Starosta obce vykoná obhliadku terénu
a na základe zistenia bude konať. (uznesenie č. 74/2018)
p. Barta sa zaujímal o podmienky, ktoré musia obyvatelia novovzniknutej štvrte splniť, aby
mohli cestu predať alebo darovať obci a následne aby ich ulica bola v zimnom období
udržiavaná a takisto aby im bol vyvážaný komunálny odpad.
p. G. Varga predložil žiadosť a zároveň návrh na úpravu poplatkov za nájom KD. OZ berie na
vedomie žiadosť p. Vargu.
p. Revák vystúpil so žiadosťou o rozšírenie termínu, kedy je možnosť hrať v priestoroch KD
pingpong. OZ schválilo okrem piatku aj utorok a to v čase od 17:00 – 20:00 hod. (uznesenie
č. 75/2018)
p. Dujava vystúpil s pripomienkou, či by p. starosta nemohol osloviť p. Goliana, aby v lete
kosil lúku na západnej strane od ich domov. P. starosta bude rozprávať s p. Golianom aj
napriek tomu, že pozemky patria súkromným vlastníkom.
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

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

Mgr. Milan Naster

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

V Hodkovciach dňa 12.02.2018

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

