
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 27.08.2021 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Jaroslav Dubovský 

Vladimír Semják 

Ing. Juraj Mosej, kontrolór obce  

 

 

 

Program rokovania : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Prejednanie financovania ČOV 

5. Úprava rozpočtu 

6. Diskusia  

 

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 zasadnutia schvaľuje bez zmien 
Uznesenie č. 130/2021 

 

K bodu 4. 

Financovanie ČOV 

OZ prejednalo viaceré možnosti  financovania verejnoprospešnej stavby ČOV. Vyhotovený 

projekt pre 2x250 ekvivalentov, teda 500 obyvateľov,  popisuje modernú ČOV, ktorá pracuje 

na biologickom princípe práce baktérií za podpory prívodu vzduchu do komôr a informácie 

o svojom stave posiela cez SIM kartu.  

Táto moderná ČOV nepotrebuje prevádzkovú budovu, nepotrebuje stále prítomnú obsluhu ani 

studňu a napojenie na vodovod ako navrhuje predchádzajúci projekt vyhotovený v roku 2003. 

Projekt z roku 2003 nebol realizovateľný, lebo obec vtedy nemala vo vlastníctve potrebný 

pozemok na výstavbu a náklady na jeho realizáciu boli rádovo niekoľkonásobne vyššie ako 

náklady na výstavbu  podľa terajšieho nového projektu. 

Navrhovaný rozpočet na biologickú  ČOV typu AT 2x250 predstavuje sumu cca 180 000 Eur. 

Financovanie nám ponúkla finančná spoločnosť FIN, avšak ukázalo sa že obec nebude 

schopná mesačne splácať požadovanú čiastku. Riešenie vidíme v samostatnom vybudovaní 

základovej platne a objednaní dvoch kontajnerov AT 250, s možnosťou použitia vlastných 

prostriedkov a úveru z banky. Dodávateľské práce sú podmienené verejným obstarávaním. 

OZ berie na vedomie informáciu o výstavbe ČOV 



K bodu 5. 

Úprava rozpočtu 

Starosta obce navrhol navýšiť rozpočet v príjmoch a výdavkoch obce o 25000 Eur  

OZ návrh schválilo 

 

OZ schvaľuje nasledovnú zmenu rozpočtu: 
 

    Príjmy       

zdroj klasifikácia Finančné operácie príjmové 
schválený 
rozpočet 

zmena  
po 

zmene 

46 454001 Prevod z rezerv. fondu 50 000 23 105 73 105 

      
    Výdavky       

zdroj klasifikácia Kapitálové výdavky 
schválený 
rozpočet 

zmena  
po 

zmene 

46 717001 Kanál - staré záväzky z roku 2011 0 23 105 23 105 

      
zdroj klasifikácia Bežné výdavky 

schválený 
rozpočet 

zmena  
po 

zmene 

41 637021 
Platobný rozkaz okresného súdu 
Banská bystrica  

0 1 688 1 688 

41 651004 Úrok  0 450 450 

 

Uznesenie č. 131/2021 

 

 

 

K bodu 6 . 

Diskusia 

 

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Ing. Gabriel Sobota 

 

Overili poslanci: 

 

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

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

 
                                                                                                                    

                                                                                                                  

V Hodkovciach dňa 30.08.2021 

 

 

Ing. Gabriel Sobota, starosta 


