
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 14.04.2021 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Bc. Lucia Reváková 

Bc. Gabriel Varga 

Jaroslav Dubovský 

Vladimír Semják 

Ing. Juraj Mosej, kontrolór obce   

 

Program rokovania : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 

5. Informácia o príprave terénu k ČOV 

6. Zverejňovanie zápisníc a zvukových záznamov na internete 

7. Využitie obecného traktora s vlečkou a nakladačom pre potreby obce 

8. Územný plán obce – dodatok 2021 

9. Strelnica 

10. Listy od občanov 

11. Žiadosť o prenájom unimobuniek 

12. Strelnica - Poďakovanie firme BRAMAR s.r.o. 

13. Diskusia  

14. Záver 

 

K bodu 1.  

Starosta obce p. Ing. Gabriel Sobota otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva, privítal 

všetkých zúčastnených a poslancov. 

 

K bodu 2. 

Zapisovateľka: Bc. Lucia Reváková 

Overovatelia zápisnice : Mgr. Tomáš Nováček, PhD a Jaroslav Dubovský 

 

K bodu 3. 

Starosta prečítal poslancom doplnený program zastupiteľstva. Poslanci program 

zastupiteľstva v zmenenom formáte schválili. 

 

Uznesenie č. 104/2021 

 

K bodu 4. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu 

na rok 2021. Obecné zastupiteľstvo malo výhrady k niektorým položkám v rozpočte. Poverili 

starostu opraviť údaje o sumách z prenájmu strelnice Hodkovce za roky 2021-2023. Taktiež 

je potrebné doplniť chýbajúce sumy v časti finančné operácie príjmové o Príjmy z úveru 

čerpaného z banky SLSP a o Príjmy z rezervného fondu, ktoré sa využijú na vybudovanie 

ČOV. 

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 105/2021 



K bodu 5. 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich terénnych prácach vykonávaných 

v mieste státia budúcej ČOV. Výrub drevín má obec schválený do 15.04.2021. Na miesto bol 

prizvaný geodet za účelom zamerania a okótovania výškových rozdielov. Obec má objednaný 

projekt pre stavebné povolenie na ČOV. 

Poslanec Nováček pripomenul starostovi, že budúci týždeň majú stretnutie na vyššom 

stavebnom úrade ohľadom nedoriešeného problematického úseku kanalizácie pri hlavnej 

ceste na pozemku L.Kožeja. Táto časť kanalizácie nebola vybudovaná z dôvodu nesúhlasu 

majiteľa pozemku, a tým bráni prípadnému spusteniu časti kanalizácie, na ktorú budú 

napojení občania Hodkoviec. 

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 106/2021 

 

K bodu 6. 

Na obecný mail bola doručená žiadosť o zverejňovanie zápisníc a zvukových záznamov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zverejňovanie zápisníc na webovom sídle obce. Zápisnice 

sa zverejňujú do desiatich dní od OZ. Zvukové záznamy sa zhotovovať nebudú. 

 

Uznesenie č. 107/2021 

 

K bodu 7. 

Starosta podal návrh na využívanie obecného traktora s vlečkou pre zber Bioodpadu zo záhrad 

v období jarných a jesenných prácach v záhradách. Detailné informácie budú vypracované 

a presný harmonogram zberu vyvesený na tabuliach obce. Informácie budú zverejnené aj na 

webovom sídle obce. 

 

Poslanci návrh schválili. 

Uznesenie č. 108/2021 

 

K bodu 8. 

Na základe doručených žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce dá obec 

vypracovať návrh územného plánu obce. Písomné, elektronické alebo osobné žiadosti 

o zmeny a dodatky je možné adresovať Obecnému úradu do 30.04.2021. Po tomto dátume 

bude vypracovaný návrh ÚP, ktorý bude zverejnený a bude ho možné pripomienkovať do 

31.05.2021.  

 

OZ schvaľuje vyhotovenie ÚP podľa súčasného stavu už existujúcich stavieb a jednotlivých 

žiadostí občanov. 

 

Uznesenie č. 109/2021 

 

K bodu 9. 

Pán Lukáš Kižlin podal pripomienku k ÚP obce. Sťažuje sa, že po zapracovaní dodatkov ich 

susedov nebude mať prístup k svojej parcele. Žiada OZ, aby sa do ÚP zahrnula cesta k jeho 

pozemku.  

 

OZ berie na vedomie a navrhuje p. L. Kižlinovi, aby v tejto veci kontaktoval svojich susedov 

s cieľom dohodnúť sa na rozumnom kompromise a spoločné riešenie predložili zastupiteľstvu 

na prerokovanie. OZ nemá dosah spravovať akýmkoľvek spôsobom súkromné pozemky.  

 

Uznesenie č. 110/2021 

 



 

K bodu 10. 

Pán Jozef Kižlin podal sťažnosť na občanov z celej ulice kde býva, že vypúšťajú splašky do 

potoka.  

 

OZ berie na vedomie a vyzýva p. J. Kižlina, aby predložil dôkazy, ktoré tomu nasvedčujú, 

a na ktorých je vidieť, kto presne tie splašky vypúšťa.  

Taktiež OZ vyzýva p. J. Kižlina, aby išiel príkladom občanom Hodkoviec a predložil obci 

potvrdenie za vývoz žumpy. 

 

Uznesenie č. 111/2021 

 

K bodu 11. 

Pán Mgr. Peter Kožej oslovil obec so žiadosťou o prenájom 3ks unimobuniek za účelom 

zriadenia bufetu na predaj piva, alko a nealko nápojov a pochutín, a to na obdobie od 

01.05.2021 do 31.10.2021. Výška prenájmu sa stanovuje na sumu 200 eur. V tejto sume nie 

sú zahrnuté poplatky za vyťahanie žumpy a spotrebu elektrickej energie.  

 

Poslanci túto žiadosť schválili. 

Uznesenie č. 112/2021 

 

K bodu 12. 

Starosta a poslanci obce Hodkovce touto cestou vyjadrujú úprimné poďakovanie firme 

BRAMAR s.r.o. za dlhodobú spoluprácu s obcou Hodkovce. Ďakovný list bude doručený 

zástupcom firmy.  

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 113/2021 

 

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Bc. Lucia Reváková 

 

Overili poslanci: 

 

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

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

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

V Hodkovciach dňa 14.04.2021 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

Starosta obce Hodkovce 


