
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 21.10.2021 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Bc. Gabriel Varga 

Jaroslav Dubovský 

Ing. Juraj Mosej, kontrolór obce  

Ostatní prítomní: 

Miroslav Dubovský  

Michal Varga 

Ľudovít Kaiser 

Neprítomní: 

Bc. Lucia Reváková 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Program zasadnutia: 

4. ÚP vyžiadanie cenovej ponuky - prieskum 

5. Info o separácii bio odpadu 

6. ČOV, stavebné povolenie, úver a verejné obstarávanie 

7. Kanál – žiadosť na rok 2022 

8. Využitie traktora 

9. Úprava rozpočtu 2021 

10. Výročná správa za rok 2020 

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. 

Zapisovateľ: Ing. Gabriel Sobota 

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. 132/2021 

 

K bodu 4. 

ÚP - vyžiadanie cenovej ponuky – prieskum. Starosta obce predložil dokument o vyžiadaní 

cenových ponúk k vypracovaniu Zmien a doplnkov č.3 k Územnému plánu obce. Boli 



oslovené firmy Ing. Arch. Viktor malinovský, URBI projektová kancelária a Architektonické 

štúdio ADM. Oslovené firmy sa majú ponukou vyjadriť do termínu 1.11.2021 do 15 tej 

hodiny. Spracovanie návrhov na verejné prerokovanie má trvať do 3 mesiacov od uzatvorenia 

zmluvy s vybraným zhotoviteľom a spracovanie čistopisu  má trvať do 60 dní od schválenia 

ZaD3 obecným zastupiteľstvom. 

OZ berie informáciu na vedomie. 

Uznesenie č. 133/2021 

 

K bodu 5. 

Info o separácii bio odpadu. 

Na obec bol doručený návrh o separovaní bio odpadu prostredníctvom zberných 

plastových hnedých nádob. Biologický rozložiteľný  odpad e odpad zo zelene, zo záhrad 

ale aj z kuchýň domácností. Občania našej obce majú povinnosť takýto odpad 

kompostovať na svojom pozemku, alebo na verejnom kompostovisku v hornej časti 

cintorína podchytenom zmluvne s farnosťou Nováčany. Z dôvodu, že odvozom TKO - 

domový odpad energeticky zhodnocujeme domovým odpadom činnosť spaľovne patriacej 

firme Kosit, obec nie je povinná zabezpečovať nádoby na biologický odpad. 

V prípade, že aspoň 50 § domácností obce kompostujú odpad na svojom pozemku, obec 

nemusí do konca roka 2022 zabezpečovať odvoz bioodpadu do verejnej kompostárne 

v Bernátovciach. Žiaľ, nie všetky domácnosti kompostujú hoci pokosenú trávu, či konáre 

z orezaných stromov, ale vyvážajú odpad na cudzí pozemok k potoku a tvoria tak divokú 

skládku odpadu, na ktorú prichádzajú na úrad sťažnosti. 

OZ berie informáciu na vedomie. 

Uznesenie č. 134/2021 

 

 

K bodu 6. 

ČOV, stavebné povolenie, úver a verejné obstarávanie 
 Starosta informoval poslancov o stave žiadosti k stavebnému povoleniu na ČOV a kanál.  

  Žiadosť na čističku bola už podaná potrebné vyjadrenia poisťovní, Daňového úradu  a SC 

KSK boli dodané na OUŽP, bola podaná žiadosť o vyjadrenie k realizácii stavby na KSK a 

Dopravný inšpektorát, kde je požiadavka o doplnenie súhrnnej správy z hľadiska vjazdu. 

Čističku navrhujú poslanci financovať z vlastných zdrojov a úveru, pokiaľ obec nenájde 

možnosť zafinancovania z prostriedkov EÚ. 

 OZ berie informáciu na vedomie. 

Uznesenie č. 135/2021 

 

K bodu 7. 

Kanál.  

Kompletná žiadosť s potrebnými prílohami bola včas doručená na Enviromentálny fond do 

Bratislavy. Prílohou žiadosti bolo vyčíslenie a výmera nedokončených úsekov kanalizácie. 

Maximálna podpora z Eurofondov bola 500 000 Eur, obec ju žiadala v plnej výške. 

OZ berie informáciu na vedomie 

Uznesenie č. 136/2021 

 

K bodu 8. 

Využitie traktora 

OZ navrhlo využívanie traktora Zetor na verejnoprospešný účel, t.j okrem zimnej údržby 

miestnych komunikácií aj na jesenné a jarné upratovanie pri likvidácii orezaných konárov. 

Ešte tohto roku bude zverejnená výzva občanom, ktorí potrebujú likvidovať orezané konáre, 

nie však stromy, aby sa prihlásili na obecnom úrade, následne bude urobený harmonogram 

odvozu dreviny a jej likvidácia štiepkovačom.   



Uznesenie č. 137/2021 

 

K bodu 9. 

Úprava rozpočtu na rok 2021 – návrh. 

Po odbornom upozornení je potrebné navýšiť kapitálové výdavky rozpočtu na položke  

Zároveň je potrebné navýšiť položku 454001 zdroj 46 o sumu 3000Eur na projekt ČOV 

a o sumu 8757,92 Eur – pretlak kanalizácie pri dome č. 59. Spolu je to suma navýšenia 

o 11757,92 Eur. Túto čiastku je potrebné previesť z rezervného fondu na bežný účet. 

V bežných výdavkoch je potrebné navýšiť čiastku 12 234 Eur, čiastkovo 5000 Eur na materiál 

v položke 63306, zdroj 41, ďalej4000 Eur na mzdy, 1398 Eur poistné v položke 62 a 1836 

Eur v položke 632001 na energie. 

OZ tento návrh schválilo. 

Uznesenie č. 138/2021 

 

K bodu 10. 

Starosta informoval poslancov o vypracovanej Výročnej správe obce za rok 2020 

Uznesenie č. 139/2021 

 

K bodu 11. 

V diskusii starosta predniesol žiadosť o poskytnutie príspevku hodkovským prváčikom 

navštavujúcich  ZŠ v Malej Ide v hodnote 20 Eur spolu. 

Uznesenie č. 140/2021 

 

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Gabriel Sobota 

 

Overili poslanci: 

 

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

 

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

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

V Hodkovciach dňa 28.10.2021 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

Starosta obce Hodkovce 


