
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 4.3.2021 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Jaroslav Dubovský 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Vladimír Semják 

Bc. Gabriel Varga 

 

Program rokovania : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Žiadosti o dodatky k Územnému plánu obce – Juraj Kozel, Prof.RnDr.Rastislav 

Varga, DrSc, Doc. RnDr. Zuzana Vargová PhD,  Ing. Ján Beca, Ing. Marcela Becová  

5. Žiadosť J. Kozela o prístavbu prístrešku pre parkovanie osobného auta  

6. Žiadosť Ing. Gécyho o súhlas obce k stavbe oporného múra 

7. Informácia o začatí spojeného územného konania pre stavebný objekt MŠ na pozemku 

SPF, prejednanie ponuky na projekt od fy. ARCH_CRAFT 

8. Informácia o ČOV – príprava terénu, vyhotovenie projektu a el. prípojky, poverenie 

starostu uznesením o vypracovanie projektu na ČOV 

9. Porušovanie stavebného zákona pri búraní objetu – Kováč 

10. Diskusia 

11. Záver 

K bodu 1.  

Starosta privítal poslancov, otvoril zasadnutie  

K bodu 2.  

Zapisovateľ: Gabriel Sobota, overovatelia: Tomáš Nováček a Gabriel Varga 

K bodu 3. 

 Poslanci schválili program zasadnutia 

Uznesenie 97/2021 

 

K bodu 4.  

Žiadosti o dodatky k zmenám ÚP.  

Poslanci prijali požiadavky všetkých  žiadateľov o zadanie vypracovania dodatku k ÚP 

zhotoviteľovi, architektovi. OZ doporučuje žiadateľom vopred písomne alebo ústne prejednať 

požiadavky na zmenu ÚP s architektom. Starosta poskytne žiadateľom kontakt na zhotoviteľa 

dodatku. Obec a žiadatelia uzavrú spolu dohody o refundácii nákladov na vypracovanie 

dodatku ÚP a následne bude doručená objednávka zhotoviteľovi.  

Uznesenie 98/2021 

 

K bodu 5. 

Žiadosti pána Juraja Kozela o prístavbu prístrešku: OZ súhlasí s realizáciou prístrešku pre 

auto v rámci ohlásenia drobnej stavby za podmienky, že pán Kozel zabezpečí na svoje 

náklady prekládku obecného rozhlasového vedenia, resp. prekládku oceľového stĺpa. 

Uznesenie 99/2021 

 

 



K bodu 6. 

Obec prijala od Ing. Gabriela Gécyho žiadosťo vyjadrenie k stavbe oporného múru na parcele 

249/2 kat. územia Hodkovce. K žiadosti sú pripojené grafické  prílohy s podrobným 

znázornením úmyslu  žiadateľa. OZ súhlasí s požiadavkou žiadateľa zrealizovať oporný múr 

pri potoku za predpokladu odborného zhotovenia  projektovej dokumentácie. Poslanci sa 

zhodli v názore, že oporný múr by bol z bezpečnostného protipovodňového hľadiska pre obec 

prospešnou záležitosťou.  

Uznesenie 100/2021 

 

K bodu 7. 

Starosta obce informoval poslancov o začatí spojeného územného konania s cieľom získať 

vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Areál materskej školy v Hodkovciach“. 

Oznámenie sa uskutočnilo Verejnou vyhláškou a nadobudne právoplatnosť po kladnom 

vyjadrení ŠVP Košice. Potom nasleduje žiadosť obce na SPF o bezodplatný prevod pozemku 

parcely reg. „E“ č.270/7 kat. územia Hodkovce s cieľom získať tento lukratívny pozemok na 

výstavbu MŠ, parkoviska, oddychovej zóny a altánku na spoločenské posedenia. OZ berie na 

vedomie cenovú ponuku projekčnej firmy ARCHandCraft na vypracovanie projektovej 

dokumentácie MŠ a ozdravnej zóny s tým, že ponukou sa bude podrobne zaoberať po získaní 

pozemku bezodplatným prevodom od SPF. 

Uznesenie 101/2021 

 

K bodu 8. 

Starosta informoval poslancov OZ o zámere vyčistiť terén budúcej ČOV. Bola podaná 

žiadosť na OÚ o povolenie vyčistiť územie budúcej ČOV od porastov. OZ poveruje starostu 

zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby ČOV smerujúcu k stavebnému povoleniu a 

zabezpečiť Verejné obstaranie zhotoviteľa – dodávateľa ČOV pre cca 500 jednotiek. 

Uznesenie 102/2021 

 

K bodu 9. 

OZ ukladá starostovi písomne upozorniť občanov, ktorí porušujú stavebný zákon aj tým, že 

zasahujú svojou činnosťou do obecného pozemku, respektíve bez búracieho povolenia 

realizujú búracie práce objektov, ktoré sú evidované v katastri a vzťahuje sa nich daňová 

povinnosť „načierno zbúranej stavby“. 

Uznesenie 103/2021 

 

 

 

Zapísal: Ing. Gabriel Sobota 

 

Overovatelia: Mgr. Tomáš Nováček, PhD,  Bc. Gabriel Varga 

 


