
Zápisnica 

Z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 30.12.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Vladimír Semják 

Bc. Gabriel Varga 

Jaroslav Dubovský 

Ing. Juraj Mosej – HK 

 

Neprítomná: Bc. Lucia Reváková 
 

Program rokovania : 

1.Otvorenie zasadnutia  

2.Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie 

3.Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022 

4.VZN o nakladaní s TKO 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1. a 2. - Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva a prečítal jeho program. Poslanci program 

zastupiteľstva schválili.   Za zapisovateľa bol určený Bc. Gabriel Varga a za overovateľov zápisnice 

Jaroslav Duboský a Mgr. Tomáš Nováček, PhD. (Uznesenie č. 46/2019) 

 

K bodu 3. Schválenie rozpočtu na roky 2020 - 2022 

Po predložení návrhu rozpočtu na roky 2020,2021 a 2022 poslanci tento rozpočet hlasovaním schválili 

s  pripomienkou, že rozpočet je mierne prebytkový a je potrebné v ňom vyčleniť kapitálové výdavky 

na zakúpenie traktora a dokončenie ďalšej etapy kanalizácie. (Uznesenie č.47/2019) 

 

K bodu 4. Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom 

Poslanci sa dohodli, že v najbližšom možnom termíne budú rozmiestnené do domácností kontajnery na 

separovaný zber odpadu. Kontajnery budú farebne rozlíšené žltý na plasty, modrý na papier, zelený na 

sklo. Nahradí sa takto vrecový systém likvidácie odpadov. Nádoby na komunálny odpad budú 

označené nálepkou Kosit 2020 a iba takto označené nádoby budú vyvážané. Štvorčlenná domácnosť, 

ktorá si praje mať viacej nádob na TKO, za každú ďalšiu nádobu si priplatí sumu 42,12 Eur. Za odvoz 

odpadu sa od 1.1.2020 bude platiť za osobu 0,05 centov, teda ročne to bude 18,30 Eur. OZ schválilo 

VZN č. 2/2019 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebným odpadmi.  (Uznesenie č.48/2019) 

 

K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 

Hlavný kontrolór sa k rozpočtu vyjadril s pripomienkou vyčlenenia kapitálových výdavkov, ak by 

obec dostala žiadané prostriedky na traktor 69 tis. Eur a na výstavbu kanalizácie 200 000 Eur. V  

prípade, že obec dostane prostriedky na zakúpenie traktora, nemusí brať úver z banky ale použije 

vlastné prostriedky z kapitálového účtu, ktoré následne budú refundované z envirofondov. 

OZ berie vyjadrenie HK na vedomie. (Uznesenie č.49/2019) 

 

 

 



K bodu 6. Rôzne  

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou firmy Bramar, s.r.o. o predĺženie nájmu strelnice 

a súhlasilo so zverejnením zámeru predlžiť fi Bramar nájom z dôvodu osobitného zreteľa,  ktorým je 

uzatváranie zmlúv strelnice so športovými oddielmi na celý rok 2020 ako aj fakt, že športová činnosť 

strelnice má svoju históriu a dobré výsledky.  

Stavebné povolenia a kolaudácie 

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na tom, že obec nevydá stavebné povolenie nikomu, kto nebude mať 

skolaudovanú prístupovú komunikáciu k plánovanej stavbe. (Uznesenie č. 50/2019) 

 

 

 

 

V Hodkovciach dňa 30.12.2019 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Gabriel Sobota 

 

Overili: 

Jaroslav Dubovský     ............................................ 

 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD.   ............................................ 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Gabriel Sobota 

          starosta obce 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného 30.12.2019  

 

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hodkovce 

s ch v a ľ u j e 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva predložený starostom obce.  

Hlasovanie 

 Počet/5 poslanci 

Za 4/5 G. Varga, T. Nováček, V.Semják, J.Dubovský 

Proti 0/5  

Zdržal sa 0/5  

Neprítomný 1/5 L.Reváková 

 

Hodkovce, 30.12.2019                Ing. Gabriel Sobota, starosta obce    ....................................... 

 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hodkovce 

s ch v a ľ u j e 

rozpočet na roky 2020 - 2022 

Hlasovanie 

 Počet/5 poslanci 

Za 4/5 G. Varga, T. Nováček,V.Semjak, J. Dubovský 

Proti 0/5  

Zdržal sa 0/5  

Neprítomný 1/5 L. Reváková 

 

Hodkovce, 30.12.2019                Ing. Gabriel Sobota, starosta obce    ....................................... 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hodkovce 

s ch v a ľ u j e 

VZN č. 2/2019 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Hlasovanie 

 Počet/5 poslanci 

Za 4/5 G. Varga, T. Nováček,V.Semjak, J. Dubovský 

Proti 0/5  

Zdržal sa 0/5  

Neprítomný 1/5 L. Reváková 

 

Hodkovce, 30.12.2019                Ing. Gabriel Sobota, starosta obce    ....................................... 

 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hodkovce 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu hlavného kontrolóra k rozpočtu. 



Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hodkovce 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

informácie starostu obce ohľadom predĺženia nájmu fi Bramar  a o vydávaní stavebných povolení 

k plánovaným stavbám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

 starosta obce 

 
 


