
Zápisnica 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 19.09.2019 o 16:00 hod. v priestoroch bývalej MŠ v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce  

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Bc. Lucia Reváková 

Vladimír Semják  

Bc. Gabriel Varga 

Ing. Juraj Mosej, hlavný kontrolór obce   

občania podľa prezenčnej listiny  

 

Neprítomný: Jaroslav Dubovský 

 
 

Program rokovania : 

1.Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o separovaní odpadu bez vriec.  

4. Strelnica – prívod vody a žiadosť o predlženie zmluvy na prenájom  

5. Optický internet – Telekomunik 

6. Sťažnosť občanov 2x 

7. Chodník, projekt, možnosti 

8. Rôzne, diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce privítal prítomných poslancov, občanov a hostí a otvoril rokovanie Obecného 

zastupiteľstva. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať za jeho schválenie. Poslanci program 

zastupiteľstva schválili.   

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov 

Zapisovateľ: Bc. Gabriel Varga. 

Overovatelia zápisnice :  Bc. Lucia Reváková  a Vladimír Semják 

 

K bodu 3.  Informácia o separovaní odpadu bez vriec 

Firma Kosit v zastúpení p. Ing. Kundrátovej ponúkla obci akciovú ponuku, ktorej cieľom je nahradiť 

plastové vrecia plastovými nádobami. Akcia platí do konca tohto roka. Každá domácnosť by dostala 3 

plastové nádoby/ žltá- plast, zelená- sklo, modrá- papier/. Domácnosť by zaplatila za celý balík nádob 

jednorázovo 45,50 Eur na 5 rokov. Obec by táto ponuka vyšla na 109 Eur s DPH  mesačne. Pani Ing. 

Kundrátová ďalej odporučila poslancom, aby do VZN o odpadoch doplnili 2 body: 

jedlé oleje, biologický odpad sa má dávať do komunálneho odpadu, ktorý sa spaľuje v spaľovni  

1 plastová nádoba označená  nálepkou Kosit na komunálny odpad  na 4 člennú domácnosť/ nakoľko sa 

zistilo, že v obci majú niektorí občania aj 3 nádoby na komunálny odpad, pričom platia iba za jednu, 

čím obec prichádza o značné finančné prostriedky/.  

Poslanci sa  ponukou firmy Kosit budú zaoberať. 

 

K bodu 4. Strelnica – prívod vody a žiadosť o predlženie zmluvy na prenájom 

Starosta obce prečítal žiadosť firmy Bramar s.r.o., ktorá žiada, aby obec Hodkovce  predlžila nájom 

strelnice na dobu 20 rokov a zabezpečila prívod vody do objektu strelnice. P. Vojtech Klučarovský, 



ktorý je manažérom a zástupcom firmy Bramar s.r.o., ktorá  strelnicu spravuje informoval OZ 

ohľadom jej činnosti a reprezentácie obce, ako aj  financovania firmy Bramar s.r.o. do tohto objektu. 

Firma Bramar za 10 rokov investovala do strelnice 230 000 Eur, avšak dané výdavky neboli obci 

zdokladované. Finančné prostriedky od obce nikdy nepožadovala. Obci Hodkovce platí nájomné 

10 000 Eur ročne a taktiež obci poskytuje financie pri konaní kultúrnych podujatí. Voda pre strelnicu 

je nevyhnutná z dôvodu  jej plného funkčného  pôsobenia, zabezpečenia sociálnych zariadení a tiež 

 pre prichádzajúcich návštevníkov.  Doposiaľ si vodu dovážajú pracovníci strelnice v bandaskách. 

Firma Bramar  má v pláne postaviť na strelnici horolezeckú stenu. OZ zatiaľ neuvažuje o predlžení 

nájmu  z dôvodu malej využiteľnosti jej priestorov občanmi obce Hodkovce a dĺžkou viazanosti na 

ďalšie  obdobie. Bude sa uvažovať o výhodnejších ponukách a možnostiach prenájmu strelnice. OZ sa 

ďalej prikláňa  k trvalejšiemu riešeniu vody na strelnici  nakoľko dopĺňanie zásobníka na vodu , ktorý 

má obec strelnici zabezpečiť je nevýhodné. 

Starosta navrhol ešte ďalšie rokovanie medzi firmou Bramar, ktorá spravuje strelnicu a obcou 

Hodkovce a hľadanie spoločných výhodných možností a riešení, ktoré by vyhovovali obidvom 

stranám a termín stanovil na začiatok novembra.   

 

K bodu 5.  Optický internet – telekomunik  

P. Haburaj v zastúpení spoločnosti Slovak Telekom  informoval OZ  a starostu o výhodách optického 

internetu, ktorý je v súčasnosti najlepším spôsobom prenosu internetových, informačných a 

komunikačných technológií. Cieľom Slovak Telekomu je vybudovať v obci Hodkovce 

telekomunikačnú optickú sieť.  Spoločnosť poskytla už v minulosti obci  ponuku optického internetu, 

ktorý mal byť pripájaný vzduchom. V súčasnosti je ponuka zameraná na pripojenie hlavnej vetvy v 

zemi na jednej strane a vzduchom na strane druhej.  

Poslanci sa  ponukou spoločnosti Slovak Telekom  po hlbšej analýze a oboznámení sa so všetkými 

informáciami budú zaoberať, nakoľko záujem o optický internet je.  

 

K bodu 6.  Sťažnosť občanov  

P. Jozef Lukáč sa sťažoval na voľný pohyb psov po obci. Obec túto situáciu rieši najprv písomným 

upozornením a potom finančnou pokutou. Písomné upozornenie dostali Peter Kozel, Zuzana Szabová, 

Štefan Hrico. 

P. Michal Faith sa oprávnene  sťažoval na nelegálnych  obyvateľov žijúcich v neskolaudovaných domoch 

v blízkosti prístupovej cesty, ktorí mu pri posledných výkopových prácach poškodili majetok. 

Problémom je  ,,nedokončená a neskolaudovaná cesta, ktorá je pravidelne (denne)  využívaná na 

prístup a užívanie jednotlivých neskolaudovaných novostavieb je neupravená, sú na nej prekážky a jej 

vrchná časť je tvorená okolitou ílovitou zeminou. Po prívalových dažďoch sa voda a íl bude valia na 

obecnú cestu a v horšom prípade až do dvorov dotknutých obyvateľov. Zároveň týmto ílom sa 

znečisťuje obecná cesta až po hlavnú štátnu cestu.” (zo sťažnosti) 

Obec túto situáciu bude riešiť  spoločným stretnutím s obyvateľmi neskolaudovaných domov a  vytýči 

termín do ktorého musia byť všetky náležitosti vyriešené podľa stavebného povolenia. Ak k tomu 

nedôjde, obec pristúpi k udeľovaniu pokút.   

 

K bodu 7. Chodník, projekt, možnosti   

Starosta informoval o vypracovanom  projekte na chodník v hodnote 86 000 Eur. Projekt zahŕňa 

vybúranie celého chodníka, osadenie nových obrubníkov, bezbariérovú zónu ku každému vchodu. 

Obec nie je vlastníkom ani dlhodobým prenajímateľom tohto chodníka. Chodník patrí do vlastníctva 

KSK, preto obec nemôže  na neho žiadať eurofondy. 

Starosta načrtol 3 možnosti riešenia daného problému: 

1. žiadosť do prenájmu na 10 rokov  

2. žiadosť do dlhodobého bezplatného prenájmu  

3. žiadosť na dobu určitú                                                                                                                      



Pre obec sú tieto možnosti  momentálne nevýhodné. V prípade, že KSK nebude chcieť ani po dlhšom 

nátlaku spustiť opravu chodníka, ktorý je v havarijnom stave  obec bude danú situáciu riešiť napísaním 

sťažnosti a petície s podpismi občanov obce.  

 

K bodu 8. Rôzne, Diskusia                                                                                                                                                    

1.Obec podala žiadosť na výstavbu kanála v úseku od čísla domu 21 po č. d. 45  vo výške 200 000 Eur. 

Žiadosť je potrebné podať do 31.10.2019. 

2.Obec dostane od MAS Rudohorie 42 000 Eur na rekonštrukciu KD. Z týchto finančných 

prostriedkov sa urobí zateplenie vrchnej časti KD a kazetový strop, ďalej rekonštrukcia elektriny, 

sociálnych zariadení a kuchyne. Nakoľko náklady na podlahu boli odhadnuté až na 40 000 Eur, obec 

bude hľadať lacnejší spôsob jej rekonštrukcie. Z vlastných prostriedkov obec dokúpi do kuchyne 

potrebné elektrické spotrebiče(chladničku, umývačku riadu a konvektomat). Práce sa začnú realizovať 

v priebehu februára 2020.  

3. Obec dostala informáciu o nelegálnej skládke pomletého plastového odpadu vedľa družstva. Obec 

túto situáciu bude riešiť cez postúpenie tohto problému na políciu, ktorá posunie riešenie na ŽP. 

P. Michal Faith sa zaujímal o osadenie retardérov v obci. Starosta informoval, že v celej obci bude 

osadených 5 retardérov.  

Starosta poďakoval poslancom, p. kontrolórovi, prítomným občanom a ukončil zasadnutie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Bc. Gabriel Varga 

 

Overili : 

Bc. Lucia Reváková      ....................................................... 

 

Vladimír Semjak      ........................................................ 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             

 

                                                                                                      

 V Hodkovciach dňa 25.09.2019 

 

Ing. Gabriel Sobota 

     starosta obce 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


