
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Hodkovce zo dňa 09.03.2023 

Prítomný:         Juraj Kozel  

              Mgr. Peter Kozel 

              Ing. Lucia Dujava 

              Bc. Martina Sičáková 

              Bc. Antónia Skasková 

              Bc. Gabriel Varga 

              Ing. Juraj Mosej 

             Jozef Lacko 

             Tibor Šramek 

             Miroslav Dubovksý 

             Ing. Bystrík Zachar 

Program rokovania:  

 
1.  Otvorenie zasadnutia  
2.  Schválenie  programu a určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov  
3.  Kontrola plnenia uznesení 
4.  Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti 
5.  Prenájom unimobuniek nájomá zmluva s Mgr. Petrom Kožejom 
6.  Žiadosť o predlženie nájmu strelnice Triotec, s.r.o 
7.  Návrh a plán rekonštrukcie KD v Hodkovciach 

                          8.  Rôzne  
9.  Diskusia 

         10.  Záver 
                        

 
 

 

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

všetkých prítomných privítal na zasadnutí OZ a následne ich oboznámil s programom 

zasadnutia OZ. Poslanci program schválili (uznesenie č.013/2023) 

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

 

 



3. Kontrola uznesení:  

- uznesenie č.002/2023 starosta obce poďakoval kultúrnej komisii za organizáciu akcie 

KARNEVAL pre deti. Zároveň poďakoval Antónií Skaskovej  za pomoc pri vybavení žiadosti 

o výrub borovíc pri p. Baňasovi.  

- k uzneseniu č. 003/2023 sa počas tohto zasadnutia vrátime v 7. bode programu 

- uznesenie č. 004/2023 stavebný odpad po oprave mosta je odstránený  

- uznesenie č. 005/2023 archív je presťahovaný 

- k uzneseniu č. 006/2023 sa počas zasadnutia vrátime v 7. bode programu 

- uznesenie č. 007/2023 výpočtová technika, ktorú obec dostala darom vďaka Petrovi 

Kozelovi už nahrádza starú výpočtovú techniku, ktorá nebola postačujúca 

- uznesenie č. 008/2023 preplatok a kontrola elektromeru prebehla všetko je v poriadku 

nakoľko v predošlom odpise urobili chybu a odpísali viac ako bolo reálne spotrebované 

a preto došlo k vráteniu preplatku 

- k uznesenie č. 009/2023 sa počas zasadnutia v 7.bode programu 

- uznesenie č. 010/2023 kolaudácie cesta k RD Petra Kožeja je skolaudovaná nasledujú 

kolaudácie domov 

- uznesenie č. 011/2023  kasačná sťažnosť bolo poslané stanovisko 

- uznesenie č. 012/2023 žiadosť p. Riňáka to zatiaľ nie je v riešení nakoľko 5 RD je veľa 

OZ berie informácie o kontrole uznesení na vedomie. (uznesenie č. 014/2023) 

4. Správa kontrolóra obce p. Ing. Moseja: Kontrolná činnosť v roku 2022 bola vykonaná podľa 

plánu kontrol, ktoré boli schválene OZ. Ako informoval p. Mosej kontrola bola zameraná na 

pokladničné operácie ako aj opodstatnenie čerpania finančných prostriedkov za  rok 2021, 

kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr za rok 2021, kontrola pokladničných 

operácií, správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov za 1. polrok 2022. 

Kontrolami boli zistené nedostatky vo zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Iné 

nedostatky neboli zistené. 

Kontrolór vypracoval odborné stanovisko k rozpočtu obce pre rok 2023 – 2025 ako aj 

odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021. Zároveň sa zúčastňoval na zasadnutiach 

OZ.OZ berie informáciu na vedomie. (uznesenie č.015/2023) 

5. Prenájom unimobuniek: Starosta obce informoval o tom, že nájomná zmluva bude po 

doplnení pripomienok p. Kožeja pripravená na schválenie.  Právnička bude pripravovať 

zmluvu tak aby bolo všetko z našej strany kryté. OZ informáciu berie informáciu na vedomie. 

(uznesenie č.016/2023) 

6. Žiadosť o predlženie nájmu strelnice spoločnosť Triotec, s.r.o: P. Ing. Zachar sa predstavil ako 

aj predstavil zámer so strelnicou a jej prenájmom. O predlženie nájmu žiadajú predovšetkým 

z dôvodu návratnosti plánovaných investícií. ( prezentácia je k nahliadnutiu na obecnom 

úrade ) K danej žiadosti sa OZ vráti na budúcom zasadnutí OZ.   OZ berie informácie na 

vedomie (uznesenie č.017/2023) 

7. Návrh na rekonštrukciu KD: Starosta obce informoval OZ o  navýšení ceny rekonštrukcie 

o 61%. Nakoľko to nie je akceptované zo strany MAS,  tak je namieste uvažovať o možnosti 

odstúpení od zmluvy a mohli by sme ísť do ďalšieho verejného obstarávania. OZ berie 

informáciu na vedomie. (uznesenie č.018/2023) 

8. Rôzne: 



- MAS RUDOHORIE predložilo prosbu, či by bolo možné zo strany obce usporiadať burzu 

starožitností. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že ak bude mimo plánovaných akcii obce , tak áno. 

P. Miroslav Dubovský sa zapojil do diskusie s informáciu, že burzu starožitností organizuje aj 

obec Budimír a je to veľmi dobrá akcia. 

- KOSIT: Starosta obce informoval na čipovanie a váženie smetných nádob. Každý by tak platil 

za váhu svojho odpadu. P. Dujava pripomenula, že ľudia, ktorý nemajú skolaudované domy 

by platili spravodlivejšie za odpad. To znamená, že aj vrecia, ktoré majú ľudia pri smetnej 

nádobe sa narátajú k danému čipu.  

- p. Krivák žiadosť o odkúpenie pozemku vo výmere 27m2 kvôli prípojke vody. Kontrolór 

upozornil, že bude potrebné mať vypracovaný znalecký posudok k pozemku. OZ berie 

informáciu na vedomie (uznesenie č. 019/2023) 

- p. Peter Kozel pripomenul, že aj pozemok kde býva Rastislav Kolesár časť ku kostolu je 

prihradený aj obecný pozemok. 

- GDPR bude spravovať Ľubomíra Potočňáková, musí sa ešte poradiť s firmou. 

- starosta obce informoval, že zmena ÚP je v poslednej etape. 

- munipolis informácia o možnosti stiahnutia si aplikacie . 

 

 

Zápisnicu napísala Martina Sičáková 

 

Overovatelia:  

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

Peter Kozel ............................. 

                      Juraj Kozel 

         Starosta obce 

 

.  

               

   


