
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 23.06.2022 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Bc. Lucia Reváková 

Bc. Gabriel Varga 

Jaroslav Dubovský 

Vladimír Semják 

 

Prítomní občania: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2021 

5. Schválenie plánu činnosti HK na 2. polrok 2022 

6. Schválenie úväzku starostu a počet poslancov na nasledujúce obdobie 2022 – 2026 

7. Príspevok na rekonštrukciu kostola - žiadosť 

8. Získanie pozemku pre obec – vklad do katastra 

9. Projekty na kanál a MŠ 

10. Informácia o stavebnom povolení k ČOV a o cenovej ponuke na zariadenie ČOV 

11. Deň obce 08/2022 

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 Vladimír Semják 

 

K bodu 3. 

Starosta prečítal poslancom program zastupiteľstva. Poslanci program zastupiteľstva schválili. 

 

OZ program schvaľuje 

Uznesenie č. 17/2022 

 

K bodu 4. 

Starosta predložil poslancom záverečný účet za rok 2021, vrátane stanoviska hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu. Stanovisko HK tvorí súčasť príloh tejto zápisnice. Návrh 

záverečného účtu obce za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 

náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 



1) OZ berie ma vedomie stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

2) OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

3) OZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 

16 421,74 € 

 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

K bodu 5. 

HK predložil obecnému zastupiteľstvu k prerokovaniu plán kontrolnej činnosti obce 

Hodkovce na druhý polrok 2022: 

 

a) Kontrola pokladničných operácií, správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných 

prostriedkov obce Hodkovce v 1.polroku r. 2022 

b) Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v r. 2022 v zmysle zákona 

211/2000 

c) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 

pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, v zmysle § 18 f ods. 1, písm. c) 

zákona 369/1990 o obecnom zriadení 

 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK 

Uznesenie č. 19/2022 

 

K bodu 6. 

Starosta obce Hodkovce podal návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov 

OZ na celé volebné obdobie, návrh na určenie platu starostu podľa osobitného zákona a návrh 

na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu. 

Predkladaný návrh počíta s jedným volebným obvodom a 5 poslancami.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce:   

a) schvaľuje na obdobie 2022 – 2026 počet volebných obvodov: 1 

b) schvaľuje na obdobie 2022 – 2026 počet poslancov OZ: 5 

c) schvaľuje na obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu: plný 

d) schvaľuje na obdobie 2022 – 2026 plat starostu: podľa zákona 

 

Uznesenie č. 20/2022 

 

K bodu 7. 

Starosta predložil poslancom Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – dotácie vo výške 

1000 € od Rímskokatolíckej cirkvi na rekonštrukciu interiéru kostola v Hodkovciach. 

 

OZ schvaľuje finančný príspevok  

Uznesenie č. 21/2022 

 

K bodu 8. 

Starosta informoval o podpísaní zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo 

verejnom záujme na obec a o podaní návrhu na vklad do katastra parc.č. 270/7, reg. E, KÚ 

Hodkovce, LV č. 312. Konanie V-3966/2022 zo dňa 15.06.2022 je na pracovisku Okresný 

úrad Košice-okolie, katastrálny odbor v stave: v konaní. 

 



OZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 22/2022 

 

K bodu 9. 

Starosta informoval o krokoch, ktoré sú potrebné k žiadosti o dotáciu na výstavbu MŠ a jej 

areálu, nakoľko pozemok od SPF už obec získala do vlastníctva je teraz potrebné vypracovať 

projekt pre stavebné povolenie. Poslanci poverujú starostu o vyžiadanie CP na projekt MŠ k 

stavebnému povoleniu. 

 

OZ berie na vedomie  

OZ poveruje starostu vyžiadať CP na projekt MŠ a prislúchajúceho areálu 

Uznesenie č. 23/2022 

 

K bodu 10. 

Starosta informoval poslancov o prijatej cenovej ponuke na ČOV od firmy AQUATEC VFL 

podľa projektu z mája 2022. Poslanci informáciu zobrali na vedomie a poverili starostu 

o vyžiadanie CP na projekt dokončenia kanalizácie v obci.  

 

OZ berie na vedomie  

Uznesenie č. 24/2022 

 

K bodu 11. 

Poslanec Gabriel Varga podal návrh aby sa Deň obce konal dňa 28.8.2022 (nedeľa). 

V doobedňajších hodinách začneme Svätou omšou za obec a jej obyvateľov. Po obedňajšej 

prestávke sa bude pokračovať priamo v areáli OcÚ od 16tej hodiny. Program bude ešte 

upresnený. 

 

Uznesenie č. /2022 

 

Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Bc. Lucia Reváková 

 

Overili poslanci: 

 

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

Vladimír Semják                    ....................................................... 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

V Hodkovciach dňa 23.06.2022 

 

 

Ing. Gabriel Sobota 

Starosta obce Hodkovce 
 


