
Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného   

dňa 26. 01. 2015 
 

Termín konania :        26. 01. 2015  

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní           :          podľa prezenčnej listiny 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Voľba návrhovej komisie a mandátovej  

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Informácia starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od posledného rokovania – ústna 

informácia 

6. Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sokoľ  k  rozpočtu na roky 2015-2017 

8. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sokoľ na I. polrok 2015 

10. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od 

prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti  

11. Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce 

Sokoľ  

12. Plán kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných obcou Sokoľ na rok 2015 

13.  MAS Hornád – Čierna Hora 

14.  Rozbor trestnej činnosti v katastri obce Sokoľ za obdobie od 01.01.2014 do 

31.12.2014 

15. Interpelácie poslancov  

16. Dopyty poslancov  

17. Rôzne 

18. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu č. 1 a 2 

Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Martina Dutková, PhD. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 

poslanci s výnimkou p. PhDr. Vladimíra Franka, ktorý svoju ospravedlnil svoju neúčasť zo 

zdravotných dôvodov a hlavnej kontrolórky PdDr. Márii Balkovej.   

Starostka privítala prítomných a oboznámila ich so zmenou programu. V programe pribudli 

ďalšie body  

- bod č. 12 - Plán kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných obcou Sokoľ na rok 2015, 

- bod č. 13 – Vstup obce do Miestnej akčnej skupiny Hornád – Čierna Hora, 

- bod č. 14 - Rozbor trestnej činnosti v katastri obce Sokoľ za obdobie od 01.01.2014 do 

31.12.2014. 

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1. 

 

K bodu č. 3 

Za mandátovú komisiu boli zvolení M. Varga – predseda mandátovej komisie 

     M. Vajda – člen mandátovej komisie. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.  2 

 

 

K bodu č. 4 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková, 

za overovateľov zápisnice Ing. Bartolomej Dorov 

           Ing. Ľubomír Šuca. 

 

K bodu č. 5 
Ing. Martina Dutková, PhD. oboznámila zúčastnených o svojej činnosti od posledného 

rokovania. Vymenovala podujatia, ktoré sa pod jej záštitou konali a ktoré sa konať budú. 

V roku 2014 to boli Vianočné trhy, Silvestrovské posedenie s dôchodcami a Silvester. Za 

dobré zorganizovanie a zábavu sa pani starostka poďakovala sponzorom (Martin Onderko, 

Viliam Lastovecký, Urbarníci obce Sokoľ, Rastislav Matej, Lukáš Lastovecký, Martina 

Dutková, Adriana Lengeňová, Andrea Hreščáková, pracovníčky Jednoty, Martin Vajda 

a Jaroslav Hreščák). Za výzdobu sa poďakovala Maruške Kolejničovej a poslanom p. 

Bednárovi, Šucovi, Vargovi a )Vajdovi. 

V januári 2015 to boli stolnotenisový turnaj, Stretnutie Mikroregiónu Ružín v Kysaku, 

pracovné stretnutie v oblasti prerokovania rekonštrukcie materskej školy, pracovné rokovania 

za účelom zrealizovania čističky odpadových vôd,  pietny akt – kladenie vencov na Dargove, 

pracovné stretnutie s miestnou akčnou skupinou Hornád – Čierna Hora a ďalšie pracovné 

rokovania v oblasti cestnej dopravy, pracovnej zdravotnej služby, auditu a rozpočtu. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 3 

 

K bodu č. 6  

Ing. Martina Dutková, PhD. podrobne prečítala návrh viacročného rozpočtu obce na roky 

2015 – 2017 a oboznámila prítomných o príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 

Príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste 

daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátu, tzv. podielová 

daň zo štátneho rozpočtu. 



Výdavkovú časť rozpočtu tvoria náklady na mzdy pracovníkov obecného úradu, základnej 

a materskej školy, školskej jedálne, náklady na energie, cestovné, náklady na nákup materiálu, 

odmeny, náklady na rozvoj kultúry a rozvoj bývania. 

Súčasné a budúce hospodárenie poukázalo na plusové hodnoty.  

Rozpočet je vyvesený na obecnej tabuli v priestoroch obecného úradu a je prístupný širokej 

verejnosti.  

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 4. 

 

K bodu č. 7 

Ing. Martina Dutková, PhD. oboznámila prítomných so stanoviskom hlavného kontrolóra 

obce k rozpočtu na roky 2015 – 2017. 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa §9 

ods. 1 citovaného zákona. 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 5. 

 

 

K bodu č. 8 

Časový harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015 bol jednohlasne 

schválený a k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.  

Plán je nasledovný: 

- 30. 03. 2015, 

- 29. 06. 2015. 

Všetky materiály potrebné na zasadnutia a pozvánky budú poslancom obecného 

zastupiteľstva doručené najneskôr týždeň pred jeho začatím. 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 6. 

 

 

K bodu č. 9 

Ing. Martina Dutková, PhD. všetkých zúčastnených oboznámila o plánovanej kontrole 

hlavného kontrolóra Obce Sokoľ na I. polrok 2015. 

Hlavným zámerom návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ na  

I. polrok 2015 je prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými 

prostriedkami a s majetkom obce.  

Cieľom je odstránenie zistených nedostatkov za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce 

a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov. 

Plán kontroly pozostáva z 3 hlavných okruhov: 

a) základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015,  

- výsledkom je odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, záverečnému účtu 

a vypracovanie plánu kontrolnej činnosti. 

b) kontrolná činnosť na I. polrok 2015, 

- pozostáva z finančnej kontroly, z kontroly zúčtovania, nedaňových príjmov, platieb za 

miestny poplatok, výkon konkrétnej kontroly. Každá kontrolná činnosť je ohraničená 

termínom. 

c) ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Sokoľ 

- účasť na školeniach. 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 7 

 

 

 



K bodu č.10 

K tomuto bodu programu bolo jednohlasne schválené uznesenie č.   o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov 

z domácnosti. 

VZN o odpadoch je vyvesené na úradnej tabuli v priestoroch obecného úradu a je voľne 

prístupné širokej verejnosti. 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 8. 

 

 

K bodu č. 11 

Pani starostka oboznámila zúčastnených kontrole prokurátora za účelom odstránenia závad 

v oblasti náhradného zásobovania pitnou vodou v lehote 30 dní. 

V prípade poklesu hladiny vody, obec zabezpečí pitnú vodu z náhradných zdrojov (cisterny). 

Obec zriadi odberné miesta pitnej vody pri vstupe do dediny – zastávka Hrabiny, v priestore 

vedľa predajne COOP JEDNOTA, na zastávke Námestie Štefana Tutokyho a v chatovej 

oblasti Uhrinč – Uhrinčianska ulica. 

Všetky tieto informácie sú vyvesené na úradnej tabuli. 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 9. 

 

K bodu č. 12 

Ing. Martina Dutková, PhD. oboznámila zúčastnených o plánoch kultúrno – spoločenských 

aktivít na r. 2015. 

V mesiaci február 2015 je to Fašiangová zábava pod záštitou dôchodcov. V marci Privítanie 

jari – pálenie Moreny, ktoré je sprevádzané pochodom k rieke Hornád. V máji zapálenie 

vatry, slávnostný pochod na Kráľovu studňu a oslava Dňa Matiek. Na mesiac jún je 

naplánovaná akcia spojená s oslavou Medzinárodného dňa detí. V auguste je to oslava 

Slovenského národného povstania. V septembri je pre občanov pripravaný duatlon, v októbri 

šachový turnaj, v novembri zabíjačka a v decembri silvestrovská zábava. 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 10. 

 

K bodu č. 13 

Uznesením č. 38/2012 bol schválený vstup obce Sokoľ do Miestnej akčnej skupiny (MAS) 

Čierna Hora. V súčasnosti  MAS Čierna Hora figuruje pod novým menom MAS Hornád – 

Čierna Hora. Pani starostka zdôraznila, že  vstúpením obce do tejto skupiny je možné získať 

finančné prostriedky na rozvoj obce. 

Výška ročného členského príspevku pre obec je 50,- €, pre fyzickú osobu 5,- € a pre 

právnický subjekt 20 000,- €. 

V súčasnosti prebiehajú rokovania a o výsledkoch z rokovaní bude starostka informovať na 

ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 11. 

 

K bodu č. 14 

Na základe štatistiky  z Obvodného oddelenia policajného zboru v Kysaku bolo za obdobie od 

01. 01. 2014  do 31. 12. 2014 bolo v katastri obce Sokoľ spáchaných 8 trestných činov (7 

objasnených) – krádež vlámaním, krádež a porušovanie domovej slobody, fyzické napadnutie 

a vyhráženie – odstúpené Vojenská polícia, zanedbanie povinnej výživy, ohrozovanie pod 

vplyvom návykovej látky.  



Za rovnaké obdobie bolo spáchaných 14 priestupkov – majetkový priestupok, priestupok proti 

občianskeho spolunažívaniu, priestupok na úseku ochrany životného prostredia a priestupok 

na úseku CP. 

Taktiež boli zaznamenané 2 dopravné nehody, raz došlo ku strate dokladov a k náhlemu 

úmrtiu Mgr. Milana Koreňa. 

Všetky tieto údaje sú súčasťou spisu č. 34/2015 

K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 12 

 

K bodu č. 15 

Ing. Bartolomej Dorov otvoril diskusiu v oblasti nakladania s odpadmi. Navrhol zriadenie 2 – 

3 kompostovísk pre všetky lokality obce, čím sa zlepší kvalita životného prostredia 

a občanom sa uľahčí triedenie odpadu. 

Pani starostka informovala o pláne zakúpenia drvičky konárov a sledovania výziev na obecné 

kompostovisko. 

 

K bodu č. 17 

Poslanci a starostka otvorili diskusiu o neplatičoch bytového domu.  Na základe žiadosti p. 

Volčana o predĺženie splátok, príp. predĺženie časového horizontu splácana z dôvodu 

vybavovania úveru. 

Ing. B. Dorov pri zasadnutí bytovej komisie dňa 29. 12. 2014 požiadal starostku, aby oslovila 

dlžníkov a v prípade negatívnej spätnej väzby aby týmto dlžníkom bola daná výpoveď 

z nájmu. Ak dlžníci vyplatia dlh, alebo začnú dlh splácať, je možné túto výpoveď stiahnuť. 

V prípade, ak občania majú vedomosť o tom, kto má záujem o obecné byty, je potrebné podať 

si žiadosť na obecnom úrade. V súčasnosti obec prichádza o finančné zdroje z dôvodu 

neúplnej obsadenosti bytov. Súčasná situácia umožňuje prenajať byt na prízemí. Je ale nutná 

rekonštrukcia bytu a po vzájomnej dohode s obecným úradom sa finančné prostriedky 

potrebné na rekonštrukciu odzrkadlia v znížení nájomného alebo sa dohodne ináč. 

 

Pani starostka oboznámila poslancov a verejnosť o aktuálnej situácii neplatičoch. S p. R. 

Medveckým sa dohodli na splátkovom kalendári, p. Čipkalová svoj dlh uhradila, p. Pekľanská 

má dlh vo výške 150  €. Družka p. Volčana momentálne pracuje ako aktivačný pracovník. 

 

P. Ing. Ľ.  Šuča je toho názoru, že p. Volčan si úverom svoju finančnú situáciu nezlepší. 

V tomto prípade je lepšie mu vypovedať zmluvu o nájme a byt ponúknuť iným nájomníkom. 

P. Ing. B. Dorov je toho názoru, že v prípade, ak sa zlepší situácia na strane dlžníka, výpoveď 

stiahnuť. 

 

Pani starostka informovala, že všetkých dlžníkov obecných bytov písomne vyzvala, aby 

v termíne do 18. 01. 2015 uhradili dlžnú sumu, v opačnom prípade sa pristúpi 

k vysťahovaniu. 

 

Informácie: 

20. 01. 2015 - bol za zástupcu starostky obce zvolený Ing. Ľubomír Šuca. 

           -  zápis do 1. ročníka. V školskom roku 2016/2017 je ohrozená existencia 

základnej školy, nakoľko do prvého ročníka boli nahlásení len dvaja žiaci. 

07. 02. 2015 sa uskutoční Referendum 

 

Starostka poďakovala dobrovoľníkom za opravu priestorov obecného úradu a jeho priestorov, 

menovite: J. Oravec, V. Lastovecký, J. Lastovecký,   Gábor 

 



Diskusia: 

M. Franka nesúhlasí s tým, aby p. Volčan bol vysťahovaný z obecného bytu. 

Ing. Ľ. Šuca je toho názoru, že úver nie je východisko danej situácie. 

 

Pani starostka a p. Šuca poskytl informácie o komunálnom odpade. V súčasnosti celkové 

náklady na vývoz odpadu sú 28 000,- €, od občanov obec vyzbierala 21 000,-€ a obec je 

povinná náklady v sume 7 000,-€ uhradiť z vlastnej réžie. Riešením sa budú poslanci 

a starostka zaoberať na ďalších rokovania, kde sa bude uvažovať aj o zvýšení platieb za odvoz 

odpadu, alebo sa zníži intenzita vývozu odpadu, čo bude mať za následok vznik ďalších 

čiernych skládok. 

 

Pani starostka informovala o snahe prechodu aktivačných pracovníkov pod iných paragraf. 

V prípade schválenia úradom práce, obec získa aj finančné prostriedky napríklad na 

kontajner, ktorého prenájom a odvoz zaplatí úrad práce. 

 

A. Onderko navrhuje, aby sa na zbrojnici previedla kontrola a následne aby sa odstránili 

nedostatky na nefunkčnom ventile. Taktiež navrhuje výmenu odpadových vriec na zastávke 

(Nám. Štefana Tutokyho) za plechové odpadové koše. 

 

Pani starostka prisľúbila nápravu častejšími kontrolami aktivačných pracovníkov priamo na 

mieste. 

 

M. Jánošíková navrhuje riešiť žumpu okolo škôlky. 

 

P. Bednár poznamenal, že na neplatičov za odpad dopláca obec a platiči.  Navrhuje ohradiť 

priestor na Balku, kontrolu kontajnerov, pretože odpad tu vzniká aj od cudzích ľudí, ktorí len 

prechádzajú dedinou. Navrhuje taktiež umiestnenie drvičky konárov vedľa Domu smútku 

z dôvodu dobrej dostupnosti elektrického prúdu. 

 

Pani starostka vyslovila súhlas s umiestnením drvičky vedľa cintorína, t. j. Domu smútku. 

 

Pán Lastovecký zaznamenal zvýšený počet túlavých psov po dedine a preto žiada ich 

odchytenie. 

 

Pán Winkelmes  požiadal o informácie v oblasti uzáverov vody. Ľudia žijúci na Záhradnej 

ulici sú napájaní na susedov žijúcich na Hlavnej ulici a v prípade akýchkoľvek problémov sa 

nevedia dostať k svojim uzáverom z dôvodu neprítomnosti susedov. 

 

Pani starostka poznamenala, že ako hlavný bod  svojho predvolebného programu si zvolila 

kanalizáciu. V súčasnosti prebiehajú rokovania  s Východoslovenskými vodárňami a všetko 

závisí od toho, ako sa vodárne dohodnú s Družstevnou pri Hornáde. Žiadala aj o eurofondy, 

no z nich bola schválená len časť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ľ. Šuca poznameal, že z hľadiska dostupnosti finančných zdrojov sú to náročné investície. 

 

Pani starostka uzatvorila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Bartolomej Dorov ............................................ 

 

 

Ing. Ľuboš Šuca  ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

                 starostka obce 

 


