
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Hodkovce zo dňa 30.12.2022 

Prítomný:         Juraj Kozel  

              Mgr. Peter Kozel 

              Ing. Lucia Dujava 

              Bc. Martina Sičáková 

              Bc. Antónia Skasková 

              Bc. Gabriel Varga 

              Peter Kožej 

              Miroslav Dubovský 

Program rokovania:  

 
1.  Otvorenie zasadnutia  
2.  Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  
3.  Rozpočet obce pre rok 2023 
4.  Rôzne 
5.  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.60/2022) 

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

Varga 

3. Starosta obce informoval poslancov OZ ako aj prítomných o zmenách, ktoré boli vykonané 

podľa pripomienok kontrolóra obce v pripravovanom rozpočte ako aj navýšenie rozpočtu za 

rok 2022. Následne to OZ schválilo ( uznesenie č. 61/2022) 

4. VZN starosta informoval o zmene, ktorú vyžadovala prokuratúra na základne výzvy. OZ 

schválilo zmenu podľa požiadaviek a to odseky o pokutách a o výsadbe kríkov ( uznesenie č. 

62/2022) 

Ohľadne kultúrnych a športových akcii navrhol starosta pouvažovať o rezervačnom systéme, 

tak isto by bolo dobré, ak by sa umiestnil kamerový systém na miesta pri športoviskách, 

nakoľko kamerový systém je k dispozícii na obecnom úrade. Starosta obce navrhol aj 

vybudovanie dvoch prístreškov pri multifunkčnom ihrisku a to tak, že ich vystavíme 

svojpomocne. OZ berie informáciu na vedomie  (uznesenie č. 63/2022)  

V ďalšom bode sa OZ vrátilo k žiadosti p. Petra Kožeja o prenájom unimobuniek, nakoľko sa 

po vyvesení informácie o možnosti prenájmu nikto iný neprihlásil tak starosta obce pripraví 



zmluvu a následne ju bude OZ schvaľovať na ďalšom zasadnutí OZ, kde sa preberie výška 

nájmu, riešenie odpadu, toaleta ako aj rozšírenie sedenia na detskom ihrisku v réžii obce. OZ 

berie informáciu na vedomie. (uznesenie č. 64/2022) 

Pripomienka p. Dujava: prejsť si celú obec a nedostatky po ukladaní optiky reklamovať. 

Informácia ku komunikácii s farským úradom Novačany – kompostovisko sa presunie 

k budúcej ČOV, v réžii obce bude vybudovaný bezbarierový prístup do kostola ako aj piesková 

chodník na cintoríne. OZ berie informáciu na vedomie (uznesenie č.65/2022) 

Starosta obce navrhol odmeny pre poslancov OZ vo výške 20€ za zasadnutie a jednorazovú 

odmenu vo výške 100€ raz ročne. OZ  to schválilo (uznesenie č. 66/2022) 

Starosta ďalej informoval, že nálepky na smetné koše budú odovzdávané osobne, nakoľko sa 

zistilo, že niektorý obyvatelia majú viac nálepiek ako im patrí. OZ berie informáciu na 

vedomie (uznesenie č.67/2022) 

Miroslav Dubovský ponúkol pomoc pri vybavovaní prechodu pre chodcov k zastávke, tak isto 

sa zapojili aj ďalší, že by bolo dobre následne osvetliť daný prechod. 

Starosta obce ešte navrhol, aby u bol schválený paušal vo výške 150€ na pohoné hmoty a 15€ 

na mobil. OZ to schválilo ( uznesenie č. 68/2022) 

 

 

 

 

V Hodkovciach 31.12.2022 

Zápisnicu napísala Martina Sičáková 

 

Overovatelia:  

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

Gabriel Varga ............................. 

                      Juraj Kozel 

         Starosta obce 

 

.  

               

   


