
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 30.06.2021 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 

Ing. Juraj Mosej, kontrolór obce  

Mgr. Peter Kožej 

 

Program rokovania : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Schválenie záverečného účtu 2020 

5. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce 

6. Schválenie upraveného VZN 1/2021 

7. Informácia o kanalizácii, projekte na ČOV, pozemok od SPF 

8. Vyjadrenie k žiadosti ENERPRO – prekládka VN Šemša, Hodkovce 

9. Prejednanie dodatku 3 ÚP 

10. Diskusia – Žiadosť o prenájom unimobuniek 

11. 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 program zastupiteľstva. Poslanci program zastupiteľstva schválili. 

 

OZ program schvaľuje 

Uznesenie č. 122/2021 

 

K bodu 4. 

Starosta predložil poslancom záverečný účet za rok 2020, vrátane stanoviska hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu. Stanovisko HK tvorí súčasť príloh tejto zápisnice. Návrh 

záverečného účtu obce za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

z.n.p. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 je predložený na rokovanie OZ v zákonom 

stanovenej lehote. 

 

a) OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 

2020. 

b) OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2020 

c) OZ schvaľuje výsledok hospodárenia – prebytok – 3376,09 € 



d) OZ schvaľuje prevod do RF prebytok (zostatok fin. pros. v banke a pokladnici po inventúre 

rozpočtu a účtov ) = 3376,09 € 

 

OZ schvaľuje záverečný účet 

Uznesenie č. 123/2021 

 

K bodu 5. 

HK predložil obecnému zastupiteľstvu k prerokovaniu plán kontrolnej činnosti obce 

Hodkovce na druhý polrok 2021: 

 

a) kontrola pohybov na bankových účtoch obce v prvom polroku r. 2021 

b) kontrola miezd vyplatených obcou v roku r. 2020 

c) vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 

pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, v zmysle § 18 f ods. 1, písm. c) 

zákona 369/1990 o obecnom zriadení 

 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK  

Uznesenie č. 124/2021 

 

K bodu 6. 

Starosta predložil poslancom návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Hodkovce č. 

1/2021 o čistote a o verejnom poriadku.  

 

OZ návrh schvaľuje 

Uznesenie č. 125/2021 

 

K bodu 7. 

a) Starosta obce Hodkovce informoval poslancov o prebiehajúcich prácach firmy 

DORYT SK s.r.o na kanalizácii pri dome č. 59, parcela reg. C, č. 21/1 a 21/2, LV 118. 

Výkopové práce na susedných parcelách pána Vargu a pána Tomiča boli ukončené. 

Pretlak kanalizácie cez parcely reg. C, č. 21/1 a 21/2, LV 118 sa vykonával z dôvodu 

nesúhlasu majiteľa týchto parciel s klasickým výkopom na kanalizáciu na jeho 

parcelách.  

Starosta a poslanci obce ďakujú občanom, p. Vargovi a p. Tomičovi, za poskytnutie 

súčinnosti na doriešení problematického úseku kanalizácie.  

 

b) Starosta informoval, že projekt na stavebné povolenie pre ČOV je už vyhotovený. 

Stavebné povolenie je vo fáze riešenia. 

 

c) Starosta prečítal odpoveď Slovenského pozemkového fondu k žiadosti o prevod 

pozemku na obec. Poslanci poverili starostu doložením všetkých náležitostí, ktoré si 

zodpovedný pracovník SPF vyžaduje.   

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 126/2021 

 

K bodu 8. 

Starosta prečítal žiadosť firmy ENERPRO o prekládku VN na pozemky v extraviláne obce 

Hodkovce, pričom v súčasnosti toto VN prechádza cez pozemky obce Šemša. Poslanci sa 

jednohlasne zhodli na tom, že v tomto prípade sa jedná o zásah do súkromných majetkov 

občanov Hodkoviec a obec v zastúpení starostu, ako aj poslanci, nemajú právo a kompetencie 



rozhodovať v tomto smere. OZ doporučuje firme ENERPRO, aby sa v tomto prípade obrátila 

priamo na majiteľov nehnuteľností. 

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 127/2021 

 

K bodu 9. 

OZ zobralo do úvahy názory architekta na ÚP. Po prehodnotení sa OZ uznieslo na pracovnom 

stretnutí s pánom architektom.  

Definitívne zmeny, ktoré budú zakresľované do ÚP si uhrádza majiteľ/žiadateľ o zmenu ÚP.  

 

OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 128/2021 

 

K bodu 10. 

Pán Mgr. Peter Kožej predložil žiadosť o prenájom 3ks unimobuniek na 5r. K žiadosti bola 

priložená štúdia navrhovaného altánku s posedením, ktorý bude vybudovaný pozdĺž línie 

unimobuniek v smere na juh. 

  

OZ žiadosť pána Kožeja schvaľuje 

Uznesenie č. 129/2021 

 

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 30.06.2021 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

Starosta obce Hodkovce 


