
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 11.10.2022 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Bc. Lucia Reváková 

Bc. Gabriel Varga 

Jaroslav Dubovský 

 

Neprítomný: Vladimír Semják 

 

Prítomní občania: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Informácia o pridelení prostriedkov od PPA na rekonštrukciu KD 

5. Projekt na stavebné povolenie výstavby materskej školy a prístupovej komunikácie, 

parkoviska k MŠ 

6. Zmena projektu prívodnej kanalizácie k ČOV 

7. Zadanie VO - ČOV 

8. Žiadosť TRIOTEC Strelnica 

9. Úsporné opatrenia pri spotrebe elektriny a plynu v obci a OÚ 

10. Odmena poslancom OZ za obdobie 2022 

11. Zrušenie uznesenia o pravidelnej odmene zástupcovi starostu 

12. Diskusia  

13. Záver 

 

K bodu 1.  

Starosta obce p. Ing. Gabriel Sobota otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva, privítal všetkých 

zúčastnených a poslancov. 

 

K bodu 2. 

Zapisovateľka: Bc. Lucia Reváková 

Overovatelia zápisnice : Mgr. Tomáš Nováček, PhD. a Jaroslav Dubovský                

 

K bodu 3. 

Starosta prečítal poslancom program zastupiteľstva doplnený o bod č.8. Poslanci doplnený 

program zastupiteľstva schválili. 

 

OZ program schvaľuje 

Uznesenie č. 26/2022 

 

K bodu 4. 

Starosta obce informoval OZ, že dňa 23.06.2022 Pôdohospodárka platobná agentúra (PPA) 

schválila obci žiadosť o NFP v maximálnej výške 39 723,07 Eur na rekonštrukciu KD. Nakoľko 

dodávateľ prác, firma UNIRESBAU nezačala s rekonštrukčnými prácami, OZ rozhodlo, že Obec 



Hodkovce v zastúpení starostu obce zašle formálnu výzvu na začatie prác podľa podpísanej 

Zmluvy o dielo. 

 

OZ berie na vedomie informáciu o pridelenom NFP 

OZ poveruje starostu obce zaslať Výzvu firme UNIRESBAU na začatie rekonštrukčných prác 

Uznesenie č. 27/2022 

 

K bodu 5. 

Na projektové práce má obec v rozpočte vyčlenených 30.000,- eur. Územné konanie prebehlo a je 

potrebné podať žiadosť o vypracovanie projektu na stavebné povolenie výstavby materskej školy, 

prístupovej komunikácie a parkoviska k MŠ. 

 

OZ poveruje starostu obce požiadať o vypracovanie projektu na stavebné povolenie výstavby:  

a) materskej školy,  

b) prístupovej komunikácie a parkoviska k MŠ. 

Uznesenie č. 28/2022 

 

K bodu 6. 

Starosta obce Hodkovce informoval OZ, že je potrebné nájsť náhradnú trasu kanalizácie k ČOV, 

nakoľko obec nevie získať súhlas od p. Horenského, aby táto trasa mohla viesť cez pozemok, ktorý 

má vo vlastníctve. OZ navrhlo posunúť trasu kanalizácie na parcelu č. 271/31, nakoľko od 

vlastníčky tejto parcely obec má súhlas s vecným bremenom.  

Pred samotnou zmenou projektu je potrebné informovať sa o reálnej situácii ochranného pásma 

plynu na tejto parcele. V prípade kladnej odpovede od SPP sa trasa kanalizácie presunie na parcelu 

č. 271/31.  

 

OZ poveruje starostu informovať sa o reálnej situácii ochranného pásma plynu na parcele č. 

271/31 

Uznesenie č. 29/2022 

 

K bodu 7. 

Starosta obce oznámil poslancom, že je potrebné zadať verejné obstarávanie na ČOV. 

 

OZ schvaľuje zadať VO na ČOV 

Uznesenie č. 30/2022 

 

K bodu 8. 

Starosta obce predložil poslancom doručenú Žiadosť o predĺženie nájmu strelnice Hodkovce 

o ďalšie obdobie 10 rokov. Žiadosť p. Ing. Zachara je priložená k zápisnici. Poslanci p. Nováček 

a p. Varga súhlasili s predĺžením. Poslanci p. Dubovský a p. Reváková, nesúhlasili z dôvodu, že 

prejedanie tejto záležitosti si vyžaduje viac času než majú k dispozícii na zastupiteľstve. Taktiež 

podľa článku VI, bodu 4.1 Nájomnej zmluvy je zmluva platná od 01.01.2021 do 31.12.2030. 

Nájomca môže najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím doby nájmu, t.j. do 01.10.2030 písomne 

požiadať prenajímateľa o predĺženie doby nájmu o päť (5) rokov. Preto poslanci nevidia dôvod na 

takéto unáhlene rozhodnutie.  

 

OZ sa nezhodlo 

Uznesenie č. 31/2022 

 

 



 

K bodu 9. 

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné uskutočniť úsporné opatrenia pri spotrebe 

elektriny a plynu v obci a na OÚ. Poslanci sa zhodli, že všetky svetlá v obci mimo komunikácií sa 

odstavia. Taktiež OZ poveruje starostu, aby predložil ďalšie návrhy opatrení podľa rozhodnutia 

štátu. 

 

OZ berie na vedomie informáciu o opatreniach 

OZ schvaľuje odstavenie svetiel mimo komunikácií 

Uznesenie č. 32/2022 

 

K bodu 10. 

Starosta obce predniesol poslancom návrh na odmeny za obdobie 2022. Poslanci rozhodli, že tento 

bod prerokujú na najbližšom zastupiteľstve a to po predložení konkrétneho návrhu podľa finančnej 

kondície obce. Preto OZ poveruje starostu o predloženie tohto návrhu ako aj o predloženie 

očakávaných príjmov a výdavkov obce. 

 

OZ berie na vedomie návrh starostu obce  

OZ poveruje starostu na predloženie detailného finančného návrhu odmien 

Uznesenie č. 33/2022 

 

K bodu 11. 
Starosta obce dal hlasovať za zrušenie uznesenia o pravidelnej odmene zástupcovi starostu 

č.7/2019. Všetci poslanci hlasovali za zrušenie. 

 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 27/2019 

Uznesenie č.  34/2022 

 

Diskusia 

Pán Dubovský Miroslav mal pripomienky k nedokončeným prácam, ktoré súviseli s budovaním 

optickej siete v obci. Je potrebné vyzvať firmy, ktoré jednotlivé práce realizovali, aby ich dokončili 

a odstránili nedostatky. Poslanci s pripomienkami súhlasili a poverujú starostu obce, aby 

s jednotlivými firmami riešil dokončenie prác. 

 

OZ poveruje starostu obce, aby s jednotlivými firmami riešil dokončenie prác a odstránenie 

nedostatkov po realizácii optickej siete 

Uznesenie č. 35/2022 

 

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Bc. Lucia Reváková 

 

Overili poslanci: 

 

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

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

 

                                                                                                                    



                                                                                                                  

V Hodkovciach dňa 11.10.2022 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

Starosta obce Hodkovce 
 


