
-starosta- 

1.Vlastníci súkromných pozemkov, trávnatých plôch v intraviláne obce sú povinní minimálne 1x v roku tieto pozemky kosiť.     

Pokuta za nedodrţanie tohto príkazu je aţ do výšky 331,00 €, ktorú môţe uloţiť Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný 

odbor.  

2.Prebieha Verejno-obchodná súťaţ na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu 

nehnuteľného majetku obce./strelnica/ 

Predmetom obchodnej verejnej súťaţe je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie  

nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce, a to 

 a.) Pozemky vedené v katastrálnom území Hodkovce: Parc. KN-C č.251/1 o výmere 32 120 m2, Parc. KN-C č.251/2 o 

výmere 28 m2,Parc. KN-C č. 252 o výmere 5749 m2,Parc. KN-C č. 261 o výmere 4786 m2,   

 b.) Monoblok (budova), súpisné č.110 na parcele KN-C č.261 v kat. území Hodkovce 

 c.) Riadiaca veţa, súpisné č.111 na parcele KN-C č.251/2 v kat. území Hodkovce 

Všetky parcely a nehnuteľnosti sú uvedené na LV č.1 reg. „E“, kat.úz. Hodkovce 

 d.) Predmetom prenájmu sú aj nasledujúce príslušenstvá: - Prečerpávacia stanica - (studňa), oceľový sklad, vodovodná 

prípojka, kanalizačná prípojka, ţumpa, vonkajšie elektrické vedenie, káblový rozvod NN, trafostanica, elektrická prípojka, 

príjazdová komunikácia s rampou, spevnená plocha - parkovisko, vonkajšie schody, prístrešok s krbom, suché WC a ochranné 

valy strelnice  

Doba nájmu: od 1.1.2021 do 31.12.2030, t.j. 10 rokov 

Cena ročného nájmu : 15 000 eur/rok bez energií a sluţieb spojených s nájmom.  

Kritéria hodnotenia návrhu 

Vyhlásenie súťaţe: 22.6.2020  

Ukončenie predkladania súťaţných návrhov: 28.08.2020 (piatok) do 12.00 hodiny  

3. Dlhodobý problém  v obci - nevyuţívané budovy bývalej predajne potravín a krčmy , PZ. Ako riešiť tento problém? 

Budova bývalej predajne potravín a krčmy je v dezolátnom stave a ohrozuje občanov susediacich parciel, ako aj okoloidú-

cich. Nakoľko  majiteľ budovy sa dlhodobo zdrţuje mimo územia SR a jeho adresa súčasného bydliska je neznáma, obec danú 

osobu kontaktuje písomne na adresu uvedenú v katastrálnom portáli ako trvalé bydlisko, aj keď sa na danej adrese nezdrţiava. 

Ďalšie kroky budú uskutočnené v medziach zákona.  

Budova PZ - obec Hodkovce má na túto budovu vypracovaný projekt pre eurofondy, všetky podané ţiadosti boli ţiaľ zamietnu-

té. V prípade neúspešnej ţiadosti bude zváţená moţnosť vyhlásenia verejno-obchodnej súťaţe na túto budovu. 

4.Celkovo bolo v obci  osadených 5 retardérov na spomalenie rýchlosti. 

Koronakríza nás obmedzila, ale našťastie sme v našej obci neza-

znamenali ani jeden pozitívny prípad. 

● Podaril sa nám zápis zmluvy do katastra o dlhodobom prenájme 

pozemku pod ČOV od spoločenstva Urbariátu. Takţe konečne 

môţeme urobiť čističku pre našu obec na pozemku, ktorým obec 

disponuje.  

● Bola podaná ţiadosť o Územné rozhodnutie na stavebný úrad  k 

výstavbe materskej školy na pozemku c  KN 270/7 severne od  

p. Potočnákovej. Tento pozemok má SPF a my ho chceme takto 

získať, ide o verejnoprospešný záujem, čo je jediná moţnosť 

prepisu pozemku na obec. Nasleduje ţiadosť na SPF Bratislava o 

bezplatný prevod na obec, potom stavebný projekt a stavebné 

povolenie, ďalej poţiadať fondy EU o príspevok na výstavbu. 

● S Gabrielom Vargom pripravujeme  29.8.2020 pre obec letnú 

akciu, ktorá by nahradzovala MDD aj deň obce.                             

● V západnej štvrti sa rozbehli kolaudácie a pribúdajú ţiadosti - 

nahlasovania trvalého pobytu, cca 15 osôb. Hodkovce majú oficiálne 330 obyvateľov, ale je tu veľa ľudí, ktorí bývajú 

v neskolaudovaných stavbách.                                                                                                                                                          

● Do 2.10 máme termín podania ţiadosti o financie (41 000 Eur) z prostriedkov MAS – jedná sa o rekonštrukciu sály KD, 

elektrika a výmena stropu s izoláciou proti úniku tepla. Ďalšou etapou bude rekonštrukcia podlahy, na ktorú sa zatiaľ nenašli 

prostriedky.                                                                                                                                                                                        

● Pozitívnou správou je dokončovanie cesty severnej štvrte, kde boli zaloţené ţlaby, obrubníky, optické káble, navozenie 

kamennej drte a napojenie odvodu vody. Posledným krokom bolo asfaltovanie, ktoré je uţ úspešne dokončené.                         

● Je však veľmi smutné, ţe v našej obci dochádza aj k poškodzovaniu multifunkčného ihriska neplnoletou mládeţou, ktorá 

zničila nohejbalové hliníkové kolíky.                                                                                                                                               

● Ďalšími nešvármi je ignorovanie VZN o likvidovaní buriny na pozemkoch a taktieţ 

viaceré prípady porušovania Stavebného zákona – tzv. čierne stavby bez platného staveb-

ného povolenia, ktoré obec nemieni tolerovať. 

Za vydanie zodpovedá 

Juraj Kozel, tel. 0905/242 155. 

Email: kozelgeorge@hotmail.com 

Z júnového zasadnutie obecného zastupiteľstva 

...čo nového v skratke 

-gv- 
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Rozlúčka s letom 

Program:  
Sobota 29.8.2020  

16 00    oficiálne otvorenie a príhovor 
16 15    MSS Košickí špivaci      
17 15    prestávka, občerstvenie 
18 00    folková skupina BRAVO 
19 00    žrebovanie tomboly 
20 00    voľná zábava skupina DUO AXIS 
 

Sprievodné podujatia pre deti: skákací hrad, maľovanie na tvár.  

Sprievodné podujatia pre  dospelých: súťaž vo varení guľáša 

Bufet- nealko, čapované pivo, drinky 

Akcia sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení. 

Počas podujatia budú zhotovovane obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejne 

sírenie na propagáciu. Zmena programu vyhradená! 

Už starogrécky filozof Aristoteles povedal, že človek je tvor spoločenský. 
Áno, človek potrebuje ľudí, aby sa mohol plne realizovať.  

Už od narodenia  sa človek pohybuje v kolektíve. Pandémia koronavírusu 
a s ňou spojený zákaz zhromažďovania narušil túto prirodzenú potrebu 

človeka a hlavne v počiatočných mesiacoch šírenia vírusu aj poriadne pre-
skúšal trpezlivosť a výdrž ľudí.  

Pandémia nám opäť pripomenula, že potrebujeme jeden druhého.  
Mnohí sa pýtali, kedy to už skončí a vrátime sa do starých koľají. Sám som 
pociťoval ako veľmi mi chýba spoločenstvo ľudí a izolácia mi a poriadne 

liezla na nervy. Obmedzenia narušili aj plánované kultúrne akcie, ktoré sme 
museli preložiť na iný termín, alebo úplne zrušiť. Nádej prišla v júni, kedy 
sa povolili hromadné podujatia nad 500, a od júla nad 1000 účastníkov. 
Uvoľnenie opatrení po pandémií nám tak umožnilo pokračovať v peknej 

tradícii Deň obce aj naďalej, a to realizovaním podobných akcii vždy v po-
slednú augustovú sobotu. Tento deň nech je vstupnou bránou k dobrému 
spolunažívaniu, vzájomnej úcte a tolerancii, nech oživí a utuží priateľské 

vzťahy v spoločnosti dobrej hudby, jedla a zábavy . Využime to. -gv- 

-gv- 

Kultúrny program   



-ms- 

Stránka 2 Ročník 3 

 Január 

Tento rok sme začali tvrdou a suchou zimou. Sneţiť začalo 16. januára a sneţilo počas celého dňa 

a noci. 18. januára prišiel osudný deň, aký sme ešte nezaţili. Mínus 20 stupňová zima a obrovská 

fujavica zastavila prepravu. Nepremávajú ani autobusy. Miestami sú aţ 2 

metrové snehové duny. 20 

januára prišlo opäť veľké sneţenie, ktoré v noci nasledovala fujavica, ktorá 

zabarikádovala cesty. 25. 

januára boli občania vyzvaní pre verejné odpratávanie snehu pre sprístupnenie 

prejazdu na cestách. 

Bolo to zbytočné, nakoľko po silnom sneţení snehová pokrývka kaţdým dňom 

len rástla. 

 

Február 

Aj napriek veľkej zime a snehu školáci a mladí vojaci naďalej chodili do školy. Pričom niekedy 

najmladší museli byť veľmi premrznutí po príchode do školy. 

9. februára zomrelo 3 ročné dievčatko zo Šemše, kvôli čomu zavreli školy, zastavili večerný výcvik 

mladých vojakov a zrušili nedeľné vzdelávacie prednášky. Vojsko taktieţ neuskutočnilo svoje 

zimné 

cvičenie. Podľa plánov uţ 15. februára mali vojaci dôjsť do vyhradených obydlí a ich kone do 

vyhradených maštalí v našej obci. -gk- 

Téma: Ako vnímate retardéry v obci?  
 

Martina: Ja som veľmi spokojná. Auta chodia po obci pomalšie. Určite by som prijala moţno aj viac kusov.  V minulosti sa 

mohli deti hrať pred domom na ulici, ale teraz si to neviem predstaviť. Veľmi účinné by bolo aj spomaliť rýchlosť v obci. 

Prechádzať k zastávke je pre deti ráno dosť náročné.  

 

Beáta: Je to super, ţe ich uţ máme v obci. Ešte zníţiť rýchlosť v obci a bolo by to ideálne.  

 

Eva: V podstate som s nimi spokojná. Veď niekedy chodili vodiči po uliciach hrozne rýchlo. Teraz sa to zlepšilo. Je to pre 

bezpečnosť našich detí. 

 Tak ako minulý rok aj tohto roku máme v pláne uskutočniť 1. 

ročník PUMPING DAY a tento krát  ho zároveň aj obohatiť o 

športové podujatie. Akcia by sa konala niekedy  začiatkom októbra 

v areáli multifunkčného ihriska. O podrobnostiach budeme infor-

movať. 

Tekvicové hody 1. ročník 

Stránka 3 HODKOVSKÉ  NOVINY 

 Dnešným hosťom tejto rubriky je jedna z najstaršich občanov Hodkoviec pani Her-

cova (89r.). So svojimi spomienkami sa podelila s nami i s vami, milí čitatelia. 

Začneme typickou otázkou. Ako si spomínate na svoje detstvo , študentské roky, 

mladosť... kde ste vyrastali...? 

 Narodila som sa v Hodkovciach, a teda tu sme aj vyrastali. Chodila som do   

Šemše do maďarskej školy..tam kde bol kláštor, bývali tam mníšky. Učili sme sa po 

maďarsky. Pri mníškach bola aj škôlka. Chodili sme na pole, robili sme.. nie ako dnes 

mladí, ţe ani motyku nevedia chytiť do ruky. 

Môžete byť vzorom pre našich dôchodcov, lebo Vás často Vás vidieť vonku, 

prechádzať sa s bakuľkou.Ako to robíte, že máte toľko energie? 

 Kaţdé ráno vstávam o 5:30, lebo 35 rokov som robila na závodnej pošte 

v Ţeleziarňach, kde som vstávala o 4:00 a o 5:00 čakala na autobus na zastávke. 

Od 6tej bola pracovná doba. Potom sa okolo 7:00 naraňajkujem, dám si kávu 

s mliekom, na desiatu ovocie.. potom idem na 2 hodinky vonku, neskôr obed, po 

obede zas na prechádzku... a deň beţí. A k tej bakuľke.. palička je môj frajer J 

Aké máte spomienky na vojnu.. čo si pamätáte z vojny a na roky povojne? 

 Je to ťaţko povedať, boli tu vojaci, všade.. Maďari a Nemci, veľa si uţ nepamä-

tám... 

Povedzte nám niečo o Vašom baráku... 

 Bol tu taký dlhý dom, v ktorom sme bývali (boli sme 7 detí), neskôr sme ho 

zbúrali a dnes je z toho domu uţ len komôrka. Ja som sa potom vydala, bývala som v 

Nitre, Komárne, Košiciach.. potom v Ţeleziarňach robili nábor, manţel si tam podal 

ţiadosť, tak sme prišli sem, do Hodkoviec. Mohla som mať vyše 50 rokov. Mamka tu 

mala urobený 1-izbový domček a my sme si postavili tento, v ktorom bývam dodnes. 

Bola tu aj „pastireň“ - domček so strechou zo slamy, kde bývali pastieri. Pamätám si, ţe sa volali Šimkoví, pásli kravy. 

Bola tu aj drevená krčma.. ako býva Potočňák.. vchod do krčmy bol tam, kde majú dnes bránu.. Bol to aj taký malý 

obchodík (hľadá foto). 

Chovali ste tu aj nejaké zvieratká? 

Pravdaţe: zajace, prasatá, sliepky, kravy.. ešte som aj ja dojila, voly, 

nebohý otec mal kone. Pestovali sme aj zeleninu.. mali sme všetko 

domáce. 

Ako vyzerala typická nedeľa? 

Išlo sa do kostola, potom do lesa a potom na večierňu. Tam sa modlilo, no aţ 

poobede, k večeru. Vtedy to bolo povinné, rodičia nakázali: ,,Ideš do kostola 

ráno, ideš do kostola poobede.“ a dnes, keď prídeš do kostola, je tam len pár 

ľudí. Niekedy nás tam je dokopy len 10. 

Pamätáte si na to, keď ešte nebola v kostole sakristia? 

Áno, pred tým sakristia nebola, bol len oltár a prezliekalo sa za ním. 

Sakristiu začali stavať aţ neskôr. Musel sa prebiť múr a tak sa 

pribudovala sakristia. 

A čo cintorín? 

Cintorín bol iba starý, ten hore. Na mieste dnešného, nového cintorína, bola orná pôda, sadilo sa tam, chodili sme tam na 

brigády. 

Žilo sa pred tým lepšie? Vrátili by ste sa do komunizmu? 

Nedá sa povedať, či bolo vtedy lepšie. Teraz je to modernejšie. 

Vtedy neboli ani televízory, všetko sme robili pri lampe. 

Dnes je všetko extra moderné. Mám však pocit, ţe pred 

tým boli ľudia k sebe viac úprimnejší. Boli iní, iná 

generácia, iný svet.. všetko bolo také kľudnejšie, ľudia 

sa aj porozprávali, nebolo všetko o peniazoch. Rodičom 

sme museli vykať, bola väčšia úcta voči starším. Dnes sa 

uţ veľa mladých ani nepozdraví. 

Aké boli Vaše záľuby?  

Chodili sme do lesa na huby, na maliny. O hudobných nástro-

joch sme napr. ani nepočuli.. veď nebola poriadne ani 

elektrina, ani rádio, televízor.. sem tam sa našla rodina, 

kde bolo rádio. 

A na záver, aký odkaz by ste zanechali občanom, mládeži, budú-

cim generáciám? 

Aby urobili svet lepším, neţ je svet teraz.. a najmä, aby si uctievali rodičov a starších ľudí. 

-ds- 

Alžbeta Kožejová (suseda Bežika) 


