
Zápisnica 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce zo 

dňa 07.12.2022 
Prítomní:         Juraj Kozel  
              Mgr. Peter Kozel 
              Ing. Lucia Dujava 
              Bc. Martina Sičáková 
              Bc. Antónia Skasková 
              Bc. Gabriel Varga 
              Ing. Juraj Mosej 
              Mária Polašková 
              Ján Papcun 
              Jaroslav Dubovský 
              Juraj Dubovský 
              Doc. RNDr. Rastislav  Varga, DrSc. 
              Vladimír Varga 
              Ing. Branislav Potočňák 
              Mgr.  Peter Kožej 
              MVDr. Ľudovít Kaiser 
 
Program rokovania:  

 
1.  Otvorenie zasadnutia  
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Územný plán zmena - informácie 
4.  Príprava rozpočtu obce na rok 2023, úprava rozpočtu r. 2022 
5.  Návrh VZN 
6.  Rekonštrukcia KD 
7.  Odstupné p. Sobota 

                          8.  Komisie 
9.  Odmeny poslancov 

         10.  Žiadosť o prenájom p. Mgr. Peter Kožej 
                       11.  Kultúrne podujatia v obci 
                       12.  Rôzne 
                       13.  Záver 

 
1.  Zasadnutie OZ obce Hodkovce bolo otvorené starostom Jurajom Kozelom, ktorý všetkých 

prítomných privítal na zasadnutí OZ a následne ich oboznámil s programom zasadnutia. 

Poslanci schválili tento program s pripojením bodu plán kontrol bod. 13. (uznesenie 

č.48/2022) 

2. Za zapisovateľku bola určená Martina Sičáková a overovatelia Antónia Skasková a Gabriel 

Varga 

3. Starosta obce informoval poslancov OZ ako aj prítomných o stretnutí s p. Ivankom, p. Salonom 

za URBARIAT a p. Oravcovou. Nakoľko tieto strany boli sporné a brzdili celý proces územného 

plánu. Počas ROEP došlo k zlému zakresleniu v mapách, ktorého výsledkom boli sporné 

pozemky. Prišlo sa na to neskôr. Išlo o spor o cestu, ktorá patrí URBARIATU. Starosta obce na 

stretnutiach predniesol návrh, že tento ÚP tak ako je pripravený v tomto čase bude schválený 

tak, aby to vyhovovalo majiteľom a obci. Obec spoločne s architektom navrhnú ulice a každý 



z majiteľov pozemkov sa bude podieľať percentuálne na ceste. Na základe tejto dohody 

starosta obce kontaktoval p. Ing. Bohuša ako aj p. Ing. arch. Mareka, nech pripravia všetko na 

to, aby sa to uzatvorilo a následne to mohlo byť schválené. OZ informáciu  berie na vedomie. ( 

uznesenie č. 49/2022) 

4. Do konca tohto roka je potrebné pripraviť rozpočet obce. Starosta obce predložil OZ návrh 

rozpočtu obce na rok 2023 a podal návrh na schválenie úpravy – navŕšenia rozpočtu r. 2022 

nasledovne: 

Zdroj Ekonomická 
klasifikácia 

Rozpočet pred 
úpravou v € 

Úprava v € Upravený 
rozpočet v € 

111 600-Bežné výdavky 2 000,00 -775,01 1 224,99 

111UA 600-Bežné výdavky 0,00 3 728,00 3 728,00 

41 600-Bežné výdavky 123 587,00 8 456,21 132 043,21 

72h 600-Bežné výdavky 0,00 1 135,40 1 135,40 

46 600-Bežné výdavky 0,00 8,40 8,40 

 Spolu: 125 587,00 12 553,00 138 140,00 

 

 OZ informáciu berie na vedomie a schvaľuje navýšenie rozpočtu 2022. ( uznesenie č. 50/2022) 

5. Návrh VZN: Na návrh prokuratúry sa vynechávajú odseky o pokutách, a o výsadbe kríkov. OZ 

informáciu berie na vedomie. ( uznesenie č.51/2022 ) 

6. Rekonštrukcia KD. Starosta obce informoval, že nakoľko došlo k navýšeniu cien materiálov, nie 

je schopný  dodávateľ v takejto cene zhotoviť dielo. Následne poslal nový rozpočet, kde je to 

7000€ - 8000€ viac ako to bolo v pôvodnom rozpočte. Starosta obce navrhol stretnutie 

zodpovedných zo združenia MAS Rudohorie, zhotoviteľa kde sa prerokuje možnosť ako by sa 

to mohlo vyriešiť. Termín dokončenia je stanovený do konca 06/2023. OZ berie túto informáciu 

na vedomie. (uznesenie č. 52/2022 ) 

7. Odstupné p. Gabriel Sobota – Starosta obce informoval o žiadosti p. Gabriela Sobotu 

o vyplatenie dovolenky a tak isto o vyplatenie odstupného. Zo zákona má p. Gabriel Sobota 

nárok na vyplatenie odstupného vo výške 4-násobku jeho mzdy. Keďže obec nemá k dispozícii 

dosť finančných prostriedkov na to, aby  následne nemala problém zaplatiť faktúry, navrhol 

starosta obce, aby bolo odstupné vyplatené v štyroch splátkach. OZ to schválilo. Za:5, proti: 0, 

zdržal sa: 0 ( uznesenie č. 53/2022 )  Žiadosť o preplatenie dovolenky v dĺžke 17 dní OZ 

neschválilo. Za: 1, proti: 3, zdržal sa: 1(uznesenie č. 54/2022 ) 

8. Určenie komisii – Športovo-kultúrna komisia: Predseda: Gabriel Varga, podpredseda:  Martina 

Sičáková,  Komisia pre eurofondy: Predseda: Peter Kozel, podpredseda: Ing. Lucia Dujava. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisii. Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0                 ( uznesenie 

č. 55/2022) 

9. Odmeny poslancov budú prerokované na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Obecné 

zastupiteľstvo to berie na vedomie. ( uznesenie č. 56/2022 ) 

10. Žiadosť o prenájom unimobuniek p. Petrom Kožejom. Kontrolór obce p. Ing. Mosej      navrhol, 

aby informácia o možnosti prenájmu unimobuniek bola vyvesená a sprístupnená verejnosti 

pre prípad, že by bol o prenájom väčší záujem. V prípade, že nikto iný nebude mať záujem tak 

obec pristúpi k návrhu pre p. Petra Kožeja ohľadne výšky nájmu. Tento rok to bolo 300€ za  

obdobie od 01.05.2022 – 31.10.2022 + média. P. Peter Kožej upozornil na to, že na 

multifunkčnom ihrisku nie je aktuálne prevádzkový poriadok. Športovo – kultúrna komisia 

pripraví prevádzkový poriadok. OZ berie informácie na vedomie. ( uznesenie č. 57/2022 ) 



11. Kultúrne akcie v obci budú pripravované športovo-kultúrnou komisiou. OZ informáciu berie na 

vedomie. ( uznesenie č. 58/2022 ) 

12. Rôzne: Pripomienka p.Petra Kozela: Predošlá starostka obce p. Mária Potočňáková 

pripravovala prevádzkový poriadok na multifunkčné ihrisko. Bude potrebné ho umiestniť na 

multifunkčné inhrisko. P. Lucia Dujava sa pripojila do diskusie s tým, že hygiena by bez 

prevádzkového poriadku neodobrila predaj v unimobunkách na čo zareagoval p. Peter Kožej, 

že on má prevádzkový poriadok pre bufet. Zdôraznil, že nie na multifunkčné ihrisko. P. Peter 

Kožej  ďalej pripomienkoval, že počas predošlej akcie obce náklady na energiu znášal on tak 

isto ako výťah žumpy, je potrebné si tam v prípade prenájmu určiť presné pravidlá, ktoré by sa 

dohodli pred každou akciou. P. Rastislav Varga sa pripojil do diskusie, či nie je potrebné schváliť 

územný plán obce ak to chce obec uzatvoriť. Na čo mu starosta obce odpovedal, že to dal na 

konečnú prípravu a následne to bude schvaľovať OZ. P. Ľudovít Kaiser sa pripojil do diskusie 

pripomienkou, kedy by to celé mohlo byť ukončené ohľadne územného plánu. Starosta ho 

informoval, že by to mohlo byť v priebehu januára- februára. P. Papcun chcel dohodnúť termín 

ohľadne pinpongu. P. Peter Kožej sa opýtal, či ostávame v rámci stavebného úradu Beniakovce. 

Starosta následne informoval, že sa stretol s pani Korecovou, kde mu vysvetľovala 

o možnostiach pre našu obec. Zatiaľ by sme nemenili stavebný úrad.  P. Peter Kožej navrhol 

možnosť riešenia a to stavebný úrad v Moldave nad Bodvou nakoľko odtiaľ chodí pani do 

susednej obce každý piatok od 08:00 – 14:00 kde je k dispozícii občanom. 

 

Plán kontrol hlavného kontrolóra- p. Ing. Mosej je povinný dvakrát ročne predložiť plán kontrol 

vždy na polrok. Zastupiteľstvo a starosta môžu navrhnúť nejakú kontrolu. Dá sa to navrhnúť aj 

počas roka. OZ schvaľuje plán kontrol ako boli predložene hlavným kontrolórom obce. Za: 5, 

proti: 0, zdržal sa: 0 (uznesenie č. 59/2022 ) 

 

Starosta informoval prítomných o spolupráci s KSK na projekte ELENA vo vzťahu k verejnému 

osvetleniu.  Projekt predpokladá  modernizáciu verejného osvetlenia  v rozsahu 55  svetlených 

bodov, spolufinancovanie  na 1 svetelný bod je 8,47 Eur. OZ schvaľuje podpísanie zmluvy. Za:5, 

proti:0, zdržal sa: 0 (uznesenie č. 59/A/2022) 

13. Záver:  Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil ho. 

 

V Hodkovciach 07.12.2022 

Zápisnicu napísala Martina Sičáková 

Overovatelia:  

Antónia Skasková   ............................................... 

Gabriel Varga    ............................................... 

 

                      Juraj Kozel 
         starosta obce 

 



.  

               

   


