
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Hodkovce zo dňa 19.1.2023 

Prítomný:         Juraj Kozel  

              Mgr. Peter Kozel 

              Ing. Lucia Dujava 

              Bc. Martina Sičáková 

              Bc. Antónia Skasková 

              Bc. Gabriel Varga 

              Ing. Lukáš Bernát 

Program rokovania:  

 
1.  Otvorenie zasadnutia  
2.  Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  
3.  Kontrola uznesení 
4.  Kultúrne akcie obce pre rok 2023 
5. Rekonštrukcia KD 
6. Rôzne 
7.  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 schválili tento program (uznesenie č.001/2023) 

2. Za zapisovateľku bola určená Lucia Dujava a overovatelia Martina Sičáková a Peter Kozel 

3. Starosta obce skontroloval uznesenia 061/2022 - 066/2022 

Uznesenie 063/2022 o kamerovom systéme : zatiaľ bez zmeny 

Uznesenie 064/2022 o prenajatí unimobuniek p.Kožejovi : pri najbližšom zastupiteľstve po 

doplnení pripomienok, bude predložená  zmluva na schválenie OZ 

4. Uznesenie č.002/2023 o kultúrno-spoločenských akciách obce na rok 2023 

28.1.2023 sa koná Fašiangová zábava, bude poslednou na cca 6 mesiacov, kvôli rekonštrukcii 

KD 

18.2.2023 Karneval pre deti sa uskutoční v priestoroch obecného úradu na prízemí/bývalá 

škôlka 

Marec- naplánovanú akciu ´´Poupratuj si okolo seba´´ presúvame na 3.Aprílový víkend 

Apríl – plánované Tvorivé dielne, na starosti ostáva kultúrnej komisii 

Máj – plánované stavanie Mája spojené s kultúrnym programom, akcia sa bude konať 

v areály obecného úradu a hasičskej zbrojnice 

Jún- čaká nás Deň detí- plánovaný je v areály Strelnice  

August – 19.8.2023 Deň obce s bohatým kultúrnym programom 

Október – Halloweensky pochod pre deti a 15.10.2023 Úcta k starším 



December – Vianočný jarmok pri hasičskej zbrojnici,  

5.12.2023 Mikuláš pre deti 

17.12.2023- Vianočné tvorivé dielne pre deti plus vianočná burza s posedením pre občanov 

31.12.2023 – Silvestrovská zábava 

Starosta obce upozornil kultúrnu komisiu, že akcie, kde bude prebiehať predpredaj 

vstupeniek, a ktorých počet nedosiahne 50 predaných ks budú zrušené.  

Pripravený bude konkrétny rozvrh a plán každej akcie, s predbežným rozpočtom na každú 

akciu. 

 

5. Uznesenie č 006/2023 Rekonštrukcia KD 

 Stavebná firma zaháji búracie práce 31.1.2023, ako je uvedené v zmluve o vykonaní diela,           

 práce potrvajú max 6 mesiacov. 

 Starosta informoval OZ ako je možné ušetriť výdaje, a to, že búracie práce vykonajú     

 pracovníci OÚ, čo nám následne stavebná firma odráta pri konečnom zúčtovaní. 

 Stavebná firma aktualizovala cenovú ponuku na základe aktuálnych cien za stavebný   

 materiál, čím sa celkový rozpočet na rekonštrukciu navýši cca o 9000€, uznesením bolo    

 schválené zafinancovať to z rozpočtu Obce. 

 Ďalej sa dohodlo, že pri rekonštrukcii sa zrekonštruuje aj podlaha v KD, kanalizačné   

 rozvody, javisko. 

 Pri ďalšej debate sa navrhlo vymeniť zámky od KD plus zaviesť knihu návštev, aby sa   

 predišlo neželaným návštevám. OZ sa zhodli, že sa to uskutoční po dokončení prerábky KD. 

OZ berie na vedomie. 

6. 6.1  Starosta obce informoval OZ, že sa zúčastnil MAS stretnutia  a zápisnica z neho bude     

        k dispozícii. Ďalej informoval o WEB stránkach, boli aktualizované a všetko funguje. OZ   

        berie na vedomie. ( uznesenie č. 003/2023 ) 

6.2 Upozornil KSK o ponechanom stavebnom odpade po oprave mosta. Bude to odstránené.  

OZ berie na vedomie.( uznesenie č. 004/2023 ) 

6.3 V priebehu mesiaca január prebieha presun Archívu, je potrebné dokúpiť regále, aby bolo 

možné rozšíriť archív podľa aktuálnej potreby. OZ berie na vedomie. (uznesenie č. 

005/2023) 

6.4 Uznesenie č 006/2023 Rekonštrukcia KD 

       Stavebná firma zaháji búracie práce 31.1.2023, ako je uvedené v zmluve o vykonaní diela,           

       práce potrvajú max 6 mesiacov. 

       Starosta informoval OZ ako je možné ušetriť výdaje, a to, že búracie práce vykonajú     

       pracovníci OÚ, čo nám následne stavebná firma odráta pri konečnom zúčtovaní. 

       Stavebná firma aktualizovala cenovú ponuku na základe aktuálnych cien za stavebný   

       materiál, čím sa celkový rozpočet na rekonštrukciu navýši cca o 9000€, uznesením bolo    

       schválené zafinancovať to z rozpočtu Obce. 

       Ďalej sa dohodlo, že pri rekonštrukcii sa zrekonštruuje aj podlaha v KD, kanalizačné   

       rozvody, javisko. 

       Pri ďalšej debate sa navrhlo vymeniť zámky od KD plus zaviesť knihu návštev, aby sa   

       predišlo neželaným návštevám. OZ sa zhodli, že sa to uskutoční po dokončení prerábky    

       KD. OZ berie na vedomie. 

6.5 V ďalšom bode starosta obce informoval OZ o zastaranej výpočtovej technike, 

zastaraných a dlhšiu dobu neaktualizovaným softvéroch. Obec dostane od spoločnosti 



Telekom darovacou zmluvou 2 osobné počítače. Na čom sa vo veľkej miere podieľal pán 

Peter Kozel. OZ berie na vedomie. (uznesenie č. 007/2023) 

 

6.6 Nedoplatky za energie za rok 2022 sú spolu v sume 648€.  

       VSE vyčíslilo aj preplatok v sume 1771€, pani Dujava upozornila na nezrovnalosti vo   

       faktúre a požiadala starostu o kontrolu elektromeru spoločnosťou VSE. Aby sa predišlo    

       možnému nedoplatku v budúcnosti. OZ berie na vedomie.( uznesenie č. 008/2023) 

 

6.7 Projekty sú rozpracované na škôlku a príjazdovú cestu, nie sú uhradené.  

      OZ sa dohodlo uchádzať sa o pozemok od SPF, ktorý musí byť využitý na verejno-  

      prospešnú činnosť. Na ďalšom zastupiteľstve sa schváli prípadné vypracovanie ďalšieho     

      projektu. 

       Starosta informoval, že z MAS je nevyčerpaných 23000€ na projekty. Je možné to využiť   

       na športovisko alebo detské ihrisko a pod. OZ berie na vedomie (uznesenie č. 009/2023) 

 

6.8 Informácia o začatí kolaudácie viacerých domov v obci. OZ berie na vedomie. (uznesenie 

č. 010/2023) 

       Oznámenie zo životného prostredia -Kasačná sťažnosť, je potrebné napísať vyjadrenie.    

       OZ berie na vedomie. ( uznesenie č. 011/2023) 

6.9 Starosta obce informoval o obdržaní žiadosti od p. Ing. Dušana Riňaka, ohľadom 

možnosti výstavby rodinných domov na jeho pozemku. OZ berie na vedomie. ( uznesenie 

č.012/2023) 

 

 

V Hodkovciach 19.1.2023 

Zápisnicu napísala Ing. Lucia Dujava 

 

Overovatelia:  

Martina Sičáková ................................... 

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

                      Juraj Kozel 

         Starosta obce 

 

.  

               

   


