
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 14.11.2022 o 16:30 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. Žiadosť p. Kožeja o predĺženie doby prenájmu unimobuniek 

5. Vyhodnotenie pripomienok zo zasadnutia žiadateľov o zmeny ÚP zo dňa 9.9.2022 za účasti 

poslancov a žiadateľov. 

6. 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 : Bc. Gabriel Varga a Jaroslav Dubovský                

 

K bodu 3. 

Starosta prečítal poslancom program zastupiteľstva doplnený o bod č.4. Poslanci doplnený 

program zastupiteľstva schválili. 

 

OZ program schvaľuje 

Uznesenie č. 36/2022 

 

K bodu 4. 

Starosta predložil žiadosť p. Kožeja o predĺženie doby prenájmu unimobuniek. Poslanec Nováček 

navrhol odsúhlasiť predĺženie s podmienkou, že podmienky zmluvy medzi obcou a p. Kožejom 

prerokuje a odsúhlasí nové OZ. Poslanci návrh p. Nováčka odsúhlasili. 

 

OZ schvaľuje predĺženie prenájmu s výhradou, že konkrétne podmienky zmluvy medzi 

obcou a p. Kožejom prerokuje a odsúhlasí nové OZ 

Uznesenie č. 37/2022 

 

 

 



 

K bodu 5. 

Pán Ing. arch. Dušan Marek priblížil zúčastneným ako sa pokročilo na prácach súvisiacich s 

tvorbou ÚP. Na základe doručených vyjadrení zainteresovaných zložiek k predošlému 

urbanistickému návrhu, a taktiež vzhľadom na problematické vlastnícke vzťahy sa OZ po diskusii 

starostu, poslancov, zhotoviteľov ÚP a prítomných občanov rozhodlo, že sporné pozemky riešenia 

ZaD č.3 ÚPN-O nebudú zapracované do ÚP, aby nové OZ mohlo pristúpiť k schváleniu ZaD 

v lokalitách, ktoré nie sú problematické. 

 

OZ schvaľuje úpravu návrhu ÚP vynechaním sporných pozemkov  

Uznesenie č. 38/2022 

 

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Bc. Lucia Reváková 

 

Overili poslanci: 

 

Bc. Gabriel Varga                     ....................................................... 

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

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

V Hodkovciach dňa 14.11.2022 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

Starosta obce Hodkovce 
 


