
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 18.05.2021 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 

Mgr. Peter Kožej 

 

Program rokovania : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Bufet pri ihrisku 

5. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 

6. Prerokovanie žiadostí o nový dodatok ÚP 

7. MDD a Deň obce 

8. Návrh na zmenu rýchlosti na hlavnej ceste v oboch smeroch 

9. CP na pretlak a uloženie chýbajúcej časti kanalizácie pri dome č. 59 

10. Rôzne 

11. Diskusia  

12. 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. 

 

Poslanci návrh schválili. 

Uznesenie č. 114/2021 

 

K bodu 4. 

Pán Mgr. Peter Kožej sa bol informovať o možnostiach dlhodobého prenájmu unimobuniek 

na ihrisku, nakoľko má vážny záujem investovať do okolia a to vybudovaním 

verejnoprospešných stavieb, ako napr. altánok, terasa, krb – gril, vonkajšia kuchynka a pod. 

Obecné zastupiteľstvo požiadalo pána Kožeja o predloženie oficiálnej žiadosti s popisom 

jednotlivých budúcich investícií a priložením jednoduchého návrhu, resp. štúdie 

navrhovaných zmien. 

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 115/2021 



K bodu 5. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie upravený návrh 

rozpočtu na rok 2021.  

 

Obecné zastupiteľstvo:  

a) berie na vedomie stanovisko HK k rozpočtu 

b) schvaľuje rozpočet na r. 2021 v predloženom formáte 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu na roku 2022-2023 

 

Uznesenie č. 116/2021 

 

K bodu 6. 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o došlých žiadostiach od občanov súvisiacich so 

zmenou územného plánu. OZ tieto žiadosti berie na vedomie a jednotlivé žiadosti presúva 

kompetentnému architektovi, na zapracovanie do komplexného návrhu ÚP vhodného na 

prerokovanie a schválenie. 

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 117/2021 

 

K bodu 7. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili možnosť akcie MDD a Dňa obce. Vzhľadom 

na aktuálnu situáciu a postupné uvoľňovanie opatrení sa poslanci dohodli, že MDD sa bude 

konať na ihrisku pri bufete, a to dňa 05.06.2021 o 16:00 za hygienických opatrení, ktoré 

v tom čase budú v platnosti.  

 

Poslanci návrh schválili. 

Uznesenie č. 118/2021 

 

K bodu 8. 

Opätovne tu zaznel návrh na zníženie rýchlosti v obci na hlavnej ceste. Je však otázne 

nakoľko by takéto opatrenie pomohlo k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, nakoľko 

samotných vodičov zníženie rýchlosti neodradí. Je potrebné hľadať riešenia, ktoré donútia 

vodičov prispôsobiť rýchlosť jazdy. Preto poslanci poverili starostu napísať žiadosť na 

dopravný inšpektorát nielen o zníženie rýchlosti, ale aj  informovať sa aj o možnostiach 

umiestnenia radarových kamier do obce a zistiť cenové ponuky na tieto systémy. 

 

Poslanci návrh schválili 

Uznesenie č. 119/2021 

 

K bodu 9. 

Starosta predložil cenovú ponuku na bezvýkopové uloženie kanalizácie pri dome č. 59 od 

firmy DORYT SK s.r.o. Poslanec Mgr. Tomáš Nováček, PhD. informoval poslancov, že 
telefonoval do viacerých firiem zaoberajúcich sa týmto problémom, ale v širšom okolí Košíc 

je táto firma jediná, ktorá dokáže uložiť kanalizačné rúry väčších rozmerov. 

 

Poslanci poverili starostu doriešiť potrebné náležitosti a taktiež si vyžiadať súhlas vlastníkov 

susedných parciel s výkopovými prácami na ich pozemkoch. 

 

Poslanci ponuku schválili 

Uznesenie č. 120/2021 

 



K bodu 10. – Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že pán Golián opätovne dlhuje obci peniaze za rok 2020. 

V prípade, že dlh neuhradí do konca júna, obec bude nútená zablokovať účet pána Goliána 

a to až do uhradenia dlhovanej čiastky. 

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 121/2021 

 

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 18.05.2021 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

Starosta obce Hodkovce 


