
Zápisnica  

z  4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 31.07.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 
Prítomní:        Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

 Ing. Branislav Potočňák 

 Bc. Martina Sičáková 

 Jaroslav Dubovský 

   Miroslav Dubovský 

 Terézia Kinlovičová – hlavná kontrolórka obce 

 Ľudmila Jágerová, referentka obce 

 a občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Neprítomný:  Mgr. Milan Naster - neospravedlnený 

 

Program rokovania :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie úväzku štatutára na ďalšie volebné obdobie 

6. Schválenie VZN obce Hodkovce o záväznej časti ZaD č. 2 k ÚP 

7. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2  k ÚP obce Hodkovce 

8. Prejednanie programu dňa obce – 01.09.2018 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

K bodu 1. 

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

privítal  prítomných poslancov, pani kontrolórku a ostatných občanov. Konštatoval, že 

z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 4 poslanci, 1 poslanec svoju neúčasť 

neospravedlnil. Týmto konštatovaním starosta otvoril 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v r. 2018. 

 

K bodu 2. 

Za zapisovateľku bola určená: Ľudmila Jágerová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Jaroslav Dubovský a Miroslav Dubovský. 

 

K bodu 3. 

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

(uznesenie č. 96/2018) 

 

K bodu 4. 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. starosta.  V prípade Uznesenia č. 93/2018 kde OZ na 

predchádzajúcom zasadnutí neschválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Hodkovce na 

ďalšie volebné obdobie  je potrebné toto schváliť a prijať uznesenie na dnešnom zasadnutí. K  

uzneseniu č. 95/2018 k požiadavke mamičiek ohľadom stretávania sa v priestoroch MŠ 



poslanci túto  požiadavku odsúhlasili a schválili. Ostatné uznesenia sú splnené.  (uznesenie č. 

97/2018) 
 

K bodu 5. 

Povinné uznesenie OZ pred komunálnymi voľbami: 

OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022  5 poslancov v obci Hodkovce, 

OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 1 volebný obvod pre konanie volieb do 

orgánov samosprávy. 

Na návrh starostu obce, ktorý pre budúce volebné obdobie 2018 – 2022 navrhol rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Hodkovce na 100 %, t.j. „1“, poslanci hlasovali takto: 

Za: 1 poslanec (J.Dubovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 poslanci (M.Dubovský, Bc.M.Sičáková, Ing.B.Potočňák) 

Následne po diskusii a na návrh Ing. B.Potočňáka, aby rozsah úväzku starostu obce pre 

volebné obdobie r. 2018- 2022 bol 60 % prebehlo hlasovanie. 

OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Hodkovce na 60 %, t.j. „0,6“. (uznesenie č. 98/2018) 

 

 

K bodu 6. 

Po predložení návrhu na Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodkovce č. 2/2018 , ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 2 Územného plánu obce Hodkovce poslanci toto VZN 

schválili. (uznesenie č. 99/2018) 

 

K bodu 7. 

Starosta obce predniesol informatívnu správu o postupe obstarávania a prerokovania zmien 

a doplnkov č. 2 ÚPN-O Hodkovce spracovanou Ing. arch. Evou Mačákovou, odborne 

spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP, následne  poslanci schválili podľa § 26 odst. 

3, § 27 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ZaD č. 2 Územného plánu Obce Hodkovce, 

vypracované spracovateľom Ing. arch. Dušanom Marekom v rokoch 2017 – 2018. 

OZ vymedzuje podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona záväznú časť územného plánu obce, 

súhlasí s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania ZaD č.2 Územného 

plánu obce Hodkovce, 

ukladá starostovi  zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie  

Územného plánu obce: 

1. opatriť dokumentáciu ZaD č.2 ÚPN – O   schvaľovacou doložkou 

2. zaslať schválené ZaD č.2 ÚPN – O, výpis z uznesenia a VZN na Okresný úrad, 

    Odbor     výstavby  a bytovej politiky, Odd. územného plánovania v Košiciach 

3. vyhotoviť registračný list a doručiť ho s kópiou z uznesenia o schválení MDaV  SR 

4. zverejniť záväznú časť ZaD č.2  ÚPN – O   doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

5. zverejniť záväznú časť ZaD č.2 ÚPN – O   vyvesením na úradnej tabuli na 30 dní 

(uznesenie č. 100/2018) 

 

K bodu 8. 

Poslanci sa dohodli na termíne Dňa obce na 01.09.2018 so začiatkom o 14:00 hod. v areáli 

OcÚ. Keďže k dnešnému dňu nie je zabezpečený žiaden program, poslanci si stanovili termín  

piatok  03.08.2018, kedy dajú vedieť čo zabezpečili. (uznesenie č. 101/2018) 

 



K bodu 9. 

 

Pán Š.Olajoš podotkol, že schválenie úväzku pre nastávajúceho starostu na 60% nie je 

správne, nakoľko obec sa rozrastá a sú rozpracované projekty (kanál, ČOV), ktoré vyžadujú 

čas a priestor na riešenie, že toto rozhodnutie poslancov je demotivujúce a nie prospešné pre 

obec. 

Pani M.Potočňáková podotkla, že bývalý p. starosta A.Kozel pracoval iba na 25 % úväzok 

a aj on bola istý čas na 60 %, ďalej, že obec investuje do cudzieho majetku (projekt na 

chodník, ktorý nie je vo vlastníctve obce, kosenie a údržba rigolov, ktoré sú vlastníctvom 

súkromných osôb) 

Pán M.Dubovský vystúpil s pripomienkou, že by bolo vhodné vyčistiť rigol od č.d. 47 

smerom na sever k č.d. 74, a tiež vysporiadať pozemok pod ČOV patriaci SPF. (uznesenie č. 

102/2018) 
 

K bodu 10. 

Starosta obce po vyčerpaní programu poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť  

a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Ľudmila Jágerová 

 

 

Overili poslanci: 

Jaroslav Dubovský:                          overil 3.8.2018 

 

Miroslav Dubovský: v zákonnej dobe  sa na overenie zápisnice nedostavil                          

 

 

 

 

 

V Hodkovciach dňa 1.08.2018                                      

 

 

                      Ing. Gabriel Sobota 

                    starosta obce 

 

 


