
Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 14.01.2022 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Bc. Lucia Reváková 

Bc. Gabriel Varga 

Vladimír Semják 

Jaroslav Dubovský 

Miroslav Revák 

Erik ONDREJ 

 

Program rokovania : 

1. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

2. Program zasadnutia schválenie 

3. Strelnica ako ďalej – účasť TRIOTEC 

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021-2024 

5. Schválenie nízkouhlíkovej stratégie pre obec  

6. Plán činnosti HK na r.2022 

7. Diskusia  

8. Záver 

9.  

 

K bodu 1.  

Zapisovateľ Ing. Gabriel Sobota, overovatelia Mgr Gabriel Varga a Bc. Lucia Reváková 

 

K bodu2. 

 Poslanci OZ schválili program zasadnutia na OZ 

 

 

K bodu 3. 

Starosta informoval poslancov o situácii na strelnici ovplyvnenou vyhlásením výnimočného 

stavu v SR, ktoré zasiahlo do posunutia prebratia strelnice od Bramaru, nakoľko polícia 

odmietla v pandémii asistovať pri odovzdávaní zbraní. Strelnica mala byť odovzdaná 

1.1.2021, ale stalo sa tak až 15.4.2021. nájomné za strelnicu platil a firma Triotec od 1.4.2021 

po prevzatí objektu. Nájomné firma Triotec neplatila v posledných mesiacoch november 

a december 2021. Spotrebu el. energie Triotec riadne a súvisle uhrádza. Na žiadosť obce bola 

upravená tarifa spotreby el. energie na nižšiu, čo sa výrazne prejavilo v znížení faktúrovania. 

K  bodu 4. 

Starosta predložil poslancom návrh rozpoču obce na rok 2022. Rozpočet bol prejednaný 

a upravený v zmysle rozpočtových pravidiel.  

K  bodu 5. 

Obecné zastupiteľstvo po prejednaní vypracovaného dokumentu  nízkouhlíkovej stratégie pre 

našu obec odsúhlasilo túto stratégiu. Stratégia bola pre našu obec vypracovaná firmou 



Národné centrum environmentálne NO bezodplatne a túto stratégiu môže v budúcnosti obec 

využiť pri implementácii v enviro projektoch. 

K  bodu 6. 

OZ po predložení plánu činnosti HK obce, tento plán schválilo. 

 

K  bodu 7. Diskusia 

A.)V Diskusii vystúpil pán M. Dubovský s návrhom uzavretia zmlúv s KSK. Zmluvy sa týkajú 

pokračovaniu výstavby kanalizácie a ČOV a výstavby chodníka v obci pri hlavnej ceste.  OZ takúto 

aktivitu prijíma .Dohodnuté je stretnutie na právnom oddelení KSK, kde sa majú  potrebné zmluvy 

uzavrieť 

Pán M. Dubovský ponúkol pomoc pri uzavretí  nájomnej, resp. inej zmluvy  s KSK z dôvodu 

plánovanej rekonštrukcie chodníka v dezolátnom stave nachádzajúceho sa v intraviláne obce 

Hodkovce. Zmluva sa má týkať plochy pozemku pod súčasným chodníkom (§ 139zák. 50/1976). 

 

B.) Ďalším bodom diskusie bola čierna stavbe v lese nad vodnou nádržou, kde známi no teraz 

nemenovaní mladiství občania vybudovali čiernu stavbu, zverejnenú na obecnej stránke. O tejto 

situácii bude obec informovať Spoločenstvo Urbariát, ako aj rodičov stavbárov so žiadosťou 

odstránenia stavby. Podľa svedkov sa na stavbe za doteraz nemenovaných mladíkov pokračuje!! 

OZ poveruje starostu obce o informovaní vedenia Pozemkového spoločenstva Urbariát o existencii 

a vyprataní čiernej stavby v lese na pozemku Urbariátu a taktiež poveruje starostu umiestniť 

bezpečnostné zákazové tabule k vodnej protipožiarnej nádrži. 

 

C: občan Miroslav Revák vzniesol  pripomienku, prečo bolo preplatené zhotoviteľovi kanalizácie 

Dušanovi Riňákovi firmou Rekom, za úsek kanalizácie  od domu Gerhartovcov po bývalú predajňu 

potravín a križovatku. Spoločne s poslancami bolo občanovi M. Revákovi vysvetlené, za akých 

okolností bola údajná kanalizácia zhotovená, malo sa asfaltovať a kanál pod asfaltom nebol.  Práce na 

kanáli boli údajne vyhotovené za bývalej starostky Márie Potočňákovej. Práce neboli písomne 

objednané ani nikdy skolaudované. Starostka Potočňáková  ani na písomnú doporučenú výzvu 

k vysvetleniu situácie nereagovala. Je však predpoklad že ten kanál tam je. Objednávku od 

Potočňákovej na kanál od Rekomu nikto nevidel a celý problém bol ukončený tak, že Riňák – Rekom 

cez súd v Banskej Bystrici dal  predexekučný príkaz obci Hodkovce vyplatiť mu za neskolaudovanú 

stavbu  cca 23000Eur. Obec sa odvolala ale nebolo jej vyhovené. Suma bola obcou za vynútených 

okolností preplatená. 

 

 Po rozsiahlej diskusii bolo OZ ukončené. 

 

Zapísal Ing.Sobota 

Overili Bc. Lucia Reváková a Gabriel Varga 

 


