
Zápisnica  

z  1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 14.12.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní:         

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce  

Mgr. Tomáš Nováček, PhD.  

Bc. Lucia Reváková  

Vladimír Semják  

Bc. Gabriel Varga  

a občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Neprítomný:  Jaroslav Dubovský - ospravedlnený 

 

Program rokovania :  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov 

3. Schválenie VZN obce Hodkovce č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

4. Schválenie prijatia daru obci, pozemok od Raganovcov 

5. Žiadosť obce Beniakovce – vložné, žiadosť občana 

6. Pozemok SPF, Strelnica 

7. E-mailová žiadosť občana 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1. - Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), 

privítal prítomných poslancov a ostatných občanov. Konštatoval, že z celkového počtu 5 

poslancov sú prítomní 4 poslanci, 1 poslanec svoju neúčasť ospravedlnil. Týmto 

konštatovaním starosta otvoril 1. zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva v r. 

2018. 

Starosta obce predložil poslancom OZ program zasadnutia. Poslanci program schválili. 

(uznesenie č. 11/2018) 

 

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov 

Za zapisovateľku bola určená: Bc. LuciaReváková. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Tomáš Nováček, PhD a Vladimír Semják  

 

K bodu 3. - Schválenie VZN obce Hodkovce č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

Po predložení návrhu na Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodkovce č. 3/2018 o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

poslanci VZN schválili. (Uznesenie č. 12/2018) 

 

K bodu 4. - Schválenie prijatia daru obci, pozemok od Raganovcov 

Po predložení Darovacej zmluvy od manželov Raganovcov zo dňa 14.11.2018, na prijatie 

odčleneného pozemku parc. reg. „C“ KN č. 258/127 o výmere 3m2 za účelom kolaudácie 

dažďovej kanalizácie poslanci prijatie daru schválili. (Uznesenie č. 13/2018) 



 

K bodu 5. – Žiadosť obce Beniakovce 

Nakoľko Spoločnému úradu Beniakovce mnohonásobne narástol výkon prenesených 

kompetencií od obcí, ako napr. výrub drevín, zriadení studní a výkonu štátneho stavebného 

dozoru – čierne stavby, a iné. 

Starosta obce Hodkovce prečítal žiadosť Obce Beniakovce, zo dňa 21.11.2018 o schválenie 

navýšenia vložného na činnosť Spoločného úradu z 1,34 eur/obyvateľ obce/rok na 2 

eura/obyvateľ obce/rok, poslanci navýšenie schválili. 

(Uznesenie č. 14/2018)  

 

K bodu 5. – Žiadosť občana 

Starosta obce predložil Žiadosť p. J. Kolesára, zo dňa 29.11.2018 o povolenie umiestniť 

vodovodnú šachtu v tesnej blízkosti oplotenia. Došlo k diskusii z dôvodu pripomienok p. M. 

Dubovského, že každá šachta má byť za plotom, a každá domácnosť ju má mať uloženú na 

svojom vlastnom pozemku, nakoľko pri takomto uložení, aké žiada p. Kolesár, by v budúcnosti 

mohlo dôjsť k problémom pri uložení nových sieti alebo oprave nových a už existujúcich. 

Následne sa prehodnocovala situácia podľa ÚP obce a došlo k zisteniu, že pozemkom, na 

ktorom žiadateľ chce umiestniť vodovodnú šachtu, prechádza plynové potrubie, z tohto 

dôvodu poslanci túto žiadosť neschválili.  

(Uznesenie č. 15/2018) 

 

K bodu 6.- Pozemok SPF 

Poslanci si vypočuli informáciu starostu obce o záujme developera o pozemky v správe SPF, 

na účely výstavby. So spomínanými pozemkami má obec vlastné plány, ktoré už sú zahrnuté 

v platnom doplnku ÚP č.2 Obce Hodkovce. Poslanci sa uzniesli, na tom, že starosta zašle na 

adresu SPF v Košiciach a Bratislave, Zámer obce s uvedeným pozemkom a platný doplnok 

ÚP č.2 Obce Hodkovce. (Uznesenie č.16/2018) 

 

K bodu 6.- Strelnica 

Starosta obce predniesol informatívnu správu o záujme na odkúpenie Strelnice. Poslanci sa 

jednoznačne zhodli na nutnosti prehodnotiť situáciu a ukladajú starostovi, preposlať nájomnú 

zmluvu medzi obcou a nájomcom strelnice. (Uznesenie č.17/2018) 

 

K bodu 7.- E-mailová žiadosť občana 

Starosta prečítal požiadavku p. Reváka z dnešného dňa, t.j. 14.12.2018, poslanú emailovou 

poštou, v ktorej sa dožadoval odpovedí na otázky, rozpísané do niekoľkých bodov. Na tieto 

otázky bolo zodpovedané, starosta na tieto otázky zodpovie aj e-mailom. Otázky a odpovede 

tvoria prílohu tejto zápisnice. 

(Uznesenie č. 18/2018) 

 

K bodu 8.- Diskusia 

Na základe pripomienky p. poslanca T. Nováčka, ohľadom zmien týkajúcich sa verejného 

vodovou a studní, sa poslanci rozhodli, že na najbližšom zastupiteľstve sa budú zaoberať 

zmenami v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 

zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, a o 

informovaní občanov za účelom eliminácie kontaminácie verejného vodovou, vodou 

studničnou. (Uznesenie č.19/2018) 

 

 



Na základe pripomienky p. P. Kozela, aby si rodina Kolesárová, ktorej oplotenie pozemku 

siaha na hranice obecného, vysporiadala pozemok a návrhu poslanca T. Nováčka, sa poslanci 

rozhodli, že sa budú zaoberať podobnými prípadmi, ktoré v obci nie sú ojedinelé, a preto je 

potrebné ich vysporiadanie. (Uznesenie č. 20/2018) 

 

Pán M. Dubovský vystúpil s pripomienkou, že by bolo vhodné zabezpečiť aktivačným 

pracovníkom školenie BOZP, ak ho už neabsolvovali. Poslanci a starosta sa dohodli, že 

situáciu preveria a v prípade, že sa tak už nestalo starosta zabezpečí prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby BOZP aktivačných pracovníkov. 

(Uznesenie č. 21/2018) 

 

K bodu 8 - Záver 
Starosta obce po vyčerpaní programu poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  

a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Bc. Lucia Reváková 

 

 

Overili poslanci: 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD                            

Vladimír Semják 

overili 19.12.2018 
 

 

 

V Hodkovciach dňa 14.12.2018                                      

 

 

                      Ing. Gabriel Sobota 

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k bodu 7. - E-mailová žiadosť občana 
From: queedo1@post.sk [mailto:queedo1@post.sk]  

Sent: Friday, December 14, 2018 6:53 AM 

To: hodkovce@hodkovce.eu 

Cc: dubovskyjaro@gmail.com; gabrielvarga@centrum.sk; tomas2404@gmail.com; semjakovci@centru

m.sk; revakova.lucia@gmail.com; mayko31; hodkovce@centrum.sk 

Subject: dnešné zastupitelstvo 

  

Dobrý deň p. starosta .  

  

V suvislosti  s dnešným  zasadnutím  obecného zastupitelstva  (  ktorého  sa nemôžem  

zučastniť - preto   forma mailu  )  

požadujem ako občan Hodkoviec informácie resp. prejednanie nasledovných otázok  počas  

ob. zastupitelstva a  odpovede na nasledovné otázky :  

  

1 , Prečo  nefunguje  svetelná signalizácia  rýchlosti   pri vstupe  do dediny  z oboch  strán  . 

Starostu  som na to upozornoval  už  aspon  3 x .   (  Navrhujem  , ak to nie je majetkom obce  

tak nech to za 1 euro odovzdaju obci a nech to  sprvuje obec . Dôvod  : Nezáujem  majitela  o 

funkčnosť systemu  , neschopnosť udržať ho v prevádzkyschopnom stave  , bezpečnosť 

obyvatelov obce  

obec  )  
svetelná signalizácia rýchlosti dopravných prostriedkov síce nezaručuje bezpečnosť občanov, je 
napájaná slnečnými kolektormi, za súmraku nemeria, ale pre istotu som to dal preveriť 
dopravnému inžinierovi pre Košice okolie a takisto správcovi ciest KSK v Moldave 

  

2,  Na stránke  obce  vidim  len rozpočet obce  na roky  2015  , 2016  a zaverečný učet za rok  

2017  (  bez rozpočtu ) 

Nikde nevidim  rozpočet  na rok 2018  ( samozrejme , že zaverečný učet tam byť ešte nemôže 

) a  nie je tam   , aj ked si myslím ,že   už mal byť  odsuhlasený rozpočet  na rok 2019 . 
Ako obec planuje nakladať s  fin. prostriedkami  v roku 2019  , aké akcie , opravy , investicie .atd..  planuje obec 

uskutočniť  .  
Rozpočet na 2017, 2018 na stránku obce slečna L.Reváková doplní, rozpočet na rok 2019 

bude schvaľovaný poslancami  v januári 2019  
  

3, Existuje  list prac. miesta zamestnanca OU ? čo všetko má  zamestn. OU vykonávať  , aký 

je prac, čas  aké su zásady využívania prac. času  ?  

 Pracovné náplne zamestnancov úradu sú jasne definované, máme referentku a dvoch 

aktivačných pracovníkov. Pracovnú náplň referentky nemienim zverejňovať, je možné 

osobne nahliadnuť. Náplne aktivačných pracovníkov sú definované vzájomnou dohodou 

s UPSVaR Košice za výhodných podmienok refundácie ich mzdy a odvodov. Prvý 

aktivačný pracovník je na plný úväzok, druhý pracovník na polovičný úväzok. 
4, Aké boli prijaté opatrenia po audite multif. ihriska  ? Ako sa odstrania závady  ?  napr.  

rozbitá  odrazova plocha basket. koša    zo zap. strany  , ? Závady na ihrisku boli spôsobené 

našimi športovcami, odstráni ich obes svojpomocne na náklady obce v jarných 

mesiacoch 2019. 

  

5, Ako je zabezpečená udržba  ciest  v obci  počas  nasledujuceho  zimného obdobia ?   (  

obec , sukromnik ?  )   
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 Zimná a letná údržba obecných komunikácií  sa prevádza nepretržite jednak vo vlastnej réžii 

a jednak na dohodu s vlastníkom mechanizmu na odhrňovanie, prípadne s výkonnejším 

strojom firmy AGRO ŠHN. 

  

Dufam  , že  tieto  otázky budu prejednané  a že na ne dostanem odpoved  v zapisnici z 

dnešného zastupitelstva. 
Požiadavky na prejednávanie na zastupiteľstvo sa neposielajú v deň zastupiteľstva ráno o 6.53 ale 
dopredu s časovým predstihom, aby sa na ne dalo plnohodnotne pripraviť! 

  
  
Ing. Gabriel Sobota 
Starosta obce 
Kontakt: 0908 759 410, 055/6970178 
Email: Hodkovce@hodkovce.eu 
Web: www.hodkovce.eu 
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