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

dňa 30. 03. 2015 
 

Termín konania :        30. 03. 2015  

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní           :          podľa prezenčnej listiny 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

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

6. Vysporiadanie pozemkov medzi obcou Sokoľ a p. F. Slovákovou – zámena. 

7. Zámer odkúpenia pozemkov – ihrisko pri KD. 

8. Odpredaj starej nefunkčnej kosačky. 

9. Zámer na predaj veľkokapacitných kontajnerov. 

10. Zámer na odkúp pozemkov od p. Vijtovej a p. Kurucovej. 

11. Základná škola – súčasný a predpokladaný stav v školskom roku 2015/2016. 

12. Uznesenie MAS Čierna Hora – poplatok. 

13. Prenájom pozemkov Občianske združenie Uhrinč – vodovodná prípojka. 

14. Odchyt psov. 

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. V. Franka, ktorý svoju ospravedlnil svoju neúčasť zo 

zdravotných dôvodov a p. M. Vargu, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil z dôvodu pracovnej 

cesty.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 13. 

 

K bodu č. 3 

Za návrhovú a mandátovú komisiu boli zvolení:  

- predseda: Ing. Bartolomej Dorov 

- člen: Ing. Oto Brandebur, MUDr. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14. 

 

K bodu č. 4 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Martin Vajda, Tomáš Bednár. 

Za zapisovateľku bola zvolená Ing. Ivana Mlynáriková. 

 

 

 



K bodu č. 5 

Ing. Martina Dutková, PhD. oboznámila zúčastnených o svojej činnosti od posledného 

rokovania. Okrem bežných prevádzkových činností vymenovala aj rokovania a podujatia, 

ktorých sa zúčastnila. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 15 

 

K bodu č. 6 

Obec Sokoľ zastúpená starostkou obce Ing. Martinou Dutkovou, PhD. prijala dňa 19.03.2015 

žiadosť p. F. Slovákovej o zámenu pozemkov. Jedná sa o prevod majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. §9 ods. 8 písm. e) zákona číslo 38/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov o majetku obcí a to výmenou vo vlastníctve Obce Sokoľ na parcele č. 

491 diel 4 vo výmere 1m
2
, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Obce Sokoľ za diel 6,7 vo 

vlastníctve p. F. Slovákovej na parcele č. 489/2 vo výmere 2m
2
, ktorý sa nachádza 

v katastrálnom území Obce Sokoľ. Predmetný pozemok obce sa nachádza za plotom, na 

pozemku p. Slovákovej. Výmenou týchto pozemkov by bola obec zisková o 1m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 16 

 

K bodu č. 7 

Ing. Martina Dutková, PhD. oboznámila všetkých prítomných a poslancov o zámere 

o možnosti výkupu pozemkov na parcele č. 31/1 s výmerou 1006 m
2
 – zastavané plochy 

a nádvoria v katastrálnom území Obce Sokoľ za účelom vybudovania multifunkčného ihriska. 

Výkup samotných pozemkov je obsiahnutý v rozpočte obce. 

Poslanec, Ing. Bartolomej Dorov sa opýtal, či v tomto zámere odkúpenia sa jedná len 

o oplotený pozemok alebo aj o susedné pozemky. 

Ing. Martina Dutková, PhD. poznamenala, že sa jedná aj o susedné pozemky, t.j. o pozemky, 

ktorých hranice siahajú až po oplotenie bytového domu. 

Všetci prítomní poslanci zároveň poverujú starostku Obce Sokoľ, aby jednala s majiteľmi 

týchto pozemkov. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 17 

 

K bodu č. 8 

Na obecný úrad v Sokoli bola dňa 19.03.2015 doručená žiadosť od p. J. Štefanoviča 

o odkúpenie nefunkčnej kosačky.  Jedná sa o kosačku CASTEL Garden XF 130              

(motor 125 I IC) v hodnote 50 €. Táto kosačka je vyradená z majetku obce. 

Pán V. Lastovecký poznamenal, že oprava tejto kosačky by bola pre obec stratou, keďže 

oprava rozbitého motora by obec stála cca 900,- € a nová kosačka stojí cca 1 000,-€. 

Ing. B. Dorov sa opýtal, či je potrebné zakúpiť kosačky, keďže obec má len tzv. vyžináče 

(strunové kosačky) načo pani starostka odpovedala, že obec nepotrebuje zakúpiť ďalšie 

kosačky.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 18. 

 

K bodu č. 9 

Pani starostka otvorila diskusiu v súvislosti s veľkokapacitnými kontajnermi. Jeden 

veľkokapacitný kontajner sa nachádza v areáli MŠ a druhý v areáli firmy FÚRA. Kontajner 

v areáli MŠ je nevyužitý a pre obec je nerentabilné uschovávať takýto kontajner.  

Poslanec, Ing. Ľuboš Šuca poznamenal, že tieto veľkokapacitné kontajnery boli zakúpené ešte 

dávnejšie z dôvodu potrieb občanov.  Na základe aktuálny zmluvy s firmou FÚRA, obec 

neplatí za prenájom kontajneru, ak je vyvezený do 10 dní. V takomto prípade platí obec len za 

odvoz. Pán Šuca navrhuje, aby sa kontajnery predali a aby za získané peniaze obec nakúpila 



1100 litrové kontajnery. Prenájom takého kontajnera stojí mesačne 8€ a predajná cena je     

cca 280 €. 

Ing. B. Dorov dodal, či by pre obec nebolo výhodnejšie veľkokapacitné kontajnery prenajať 

nejakej firme. Z predaja kontajnerov sa peniaze rýchlo rozkotúľajú a z prenájmu má obec 

dlhodobý príjem. 

Pani starostka podotkla, že kontajnery už sú repasované. 

Ing. Ľ. Šuca navrhol, aby obec vypísala výzvu na predaj kontajnerov a tieto by sa následnej 

predali tej firme, ktorá ponúkne najlepšiu ponuku. V minulosti sa kontajnery zakúpili za 

približne 700,- €/ks. 

Ing. B. Dorov navrhol, aby sa uverejnil inzerát. 

Ing. M. Dutková, PhD. poznamenala, že kontajner nachádzajúci sa v areáli firmy FÚRA, 

pravdepodobne firma využíva na svoju činnosť. 

Ing. B. Dorov navrhol, aby sa tento kontajner dal do prenájmu firme FÚRA. 

Zároveň Ing. B. Dorov ukladá povinnosť starostke obce, aby vypísala inzerát na dlhodobý 

prenájom 2 veľkokapacitných reťazových kontajnerov. 

Za pôvodný návrh tohto uznesenia, t.j. odpredaj veľkokapacitných kontajnerov boli všetci 

poslanci, s výnimkou Ing. B. Dorova. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 19. 

 

K bodu č. 10 

Ing. M. Dutková, PhD. otvorila diskusiu k tomuto bodu programu. Jedná sa o zámer 

o podmienkach možnosti výkupu pozemkov na parcele č. 679/2 vo výmere 45m
2
 – ostatné 

plochy zapísané v katastrálnom území Sokoľ za účelom zokruhovania cestnej komunikácie na 

Slnečnej ulici. V súčasnosti sa doprava presúva po súkromnom pozemku p. Vijtovej 

a odkúpením pozemku by sa odľahčila vetva na Záhradnej ulici. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 20. 

 

K bodu č. 11 

Súčasný stav žiakov v ZŠ je 14. Momentálne sa v jednej triede nachádzajú ročníky 3 ročníky.  

Na budúci školský rok je zapísaných 12 žiakov a v jednej triede budú 3 ročníky. 

Pani starostka navrhla riaditeľke ZŠ aby spracovala podklady, ako zvýšiť počet žiakov v ZŠ. 

Riaditeľka ZŠ navrhla ako motiváciu nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, pomôcky pre 

budúcich prváčikov, ktoré by dostali na zápise. 

Ing. Ľ. Šuca navrhol, aby existencia ZŠ bola predmetom ďalšieho rokovania a zároveň 

požiadal riaditeľku ZŠ, aby vypracovala podklady ZŠ s reálnymi víziami.  

Ing. B. Dorov skonštatoval, že 12 žiakov je málo a je potrebné nalákať ich viac a zároveň sa 

stotožnil s názorom pani starostky, že školu by bolo škoda zrušiť. 

Ing. O. Brandebur, MUDr. navrhol pevný termín, t.j. do 15.4.2015. Najneskôr do tohto 

dátumu je potrebné stretnutie starostky obce, poslancov a riaditeľky ZŠ. 

Pani M. Sepešiová vyslovila otázku týkajúcu sa družiny a to konkrétne, prečo ZŠ nemá 

družinu. 

Ing. B. Dorov reagoval na túto otázku a skonštatoval, že družina by predstavovala ďalšiu 

investíciu, ale nezatracuje túto myšlienku. 

Pán R. Kuruc poznamenal, že si naštudoval rozpočet ZŠ v Kostoľanoch nad Hornádom, kde 

je 8 zamestnancov, 75 detí a ročné náklady na údržbu sú vo výške 15 000 €. Sokoľ má 16 detí 

a ročné náklady spojené s prevádzkou základnej školy vo výške 30 000 €. Položil otázku, kde 

sú tie peniaze. 

Ing. B. Dorov skonštatoval, že každý chce zachovať ZŠ a chce, aby deti z MŠ nastúpili do ZŠ 

v Sokoli. A na otázku R. Kuruca v súvislosti s peniazmi odpovedal, že školský zákon presne 

definuje ako sa majú peniaze použiť v rámci ZŠ. 



Ing. Ľ. Šuca poznamenal, že sa vychádza z aktuálnych čísel. 

R. Kuruc dodal, že problém  je od začiatku fungovania ZŠ. 

Ing. Ľ. Šuca dodal, že problém z oblasti existencie ZŠ sa mal riešiť už dávno. Podľa štatistky 

z roku 2009, ktorá je uverejnená na internetovej stránke Obce Sokoľ vyplýva, že malý počet 

žiakov je vymeškaných až enormne veľa hodín, cca 1 800 hodín. Vyplýva z toho to, že na 

zápise bolo viac detí, ako ich v skutočnosti chodilo a aj práve preto sa navýšil rozpočet. 

Pani starostka navrhla osobitnú poradu s riaditeľkou ZŠ. 

Pani Jánošíková vyslovila otázku, či by nebolo možné navýšiť kapacitu škôlky a aké sú 

podmienky prijatia detí do materskej škôlky. 

Ing. M. Dutková, PhD. skonštatovala, že pri výbere detí do škôlky, by riaditeľka MŠ nemala 

robiť rozdiely. Nemala by prevládať diskriminácia. 

Pani Jánošíková skonštatovala, že ako je možné, že matka, ktorá je na materskej dovolenke, 

dáva svoje dieťa do škôlky  a matka, ktorá je pracujúca  nosí svoje dieťa do mesta do škôlky, 

pretože v MŠ v Sokoli je plný stav. Konkrétne dcéra pani Jánošíkovej má syna, ktorého 

nevzali do škôlky a žiadosť podali s dostatočným odstupom pred začiatkom nového školského 

roka. 

Pani starostku uzatvorila diskusiu s tým, že riaditeľka MŠ by nemala diskriminovať rodičov 

a deti. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 21. 

 

K bodu č. 12 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 26.01.2015 bolo uznesním č. 11 schválený vstup 

Obce Sokoľ do MAS  Čierna Hora a súčasne bol schválený aj vstupný poplatok. Ing. M. 

Dutková, PhD. na základe rokovaní s MAS Čierna Hora navrhuje zmenu poplatku na 200,- €. 

Ing. B. Dorov poznamenal, ako sa vyvíjajú aktivity v tejto miestnej akčnej skupine. 

Pani starostka skonštatovala, že momentálne sa pracuje na SWOT analýze a zbierajú sa 

potrebné informácie. Prínosom pre obec bude čerpanie peňazí z eurofondov. 

Ing. B. Dorov sa opýtal, či táto miestna akčná skupina má aj nejaké stanovy. 

Ing. M. Dutková, PhD. na otázku p. Ing. B. Dorova odpovedala áno a zároveň dodala, že 

v budúcnosti sú na pláne ďalšie rokovania. 

Ing. B. Dorov ešte dodal, či čerpanie z fondov prostredníctvom MAS Čierna Hora je        

100% - né alebo sa to delí a ak sa Sokoľ zapojí do projektov, či je potrebné ich financovať 

z miestnej kasy. 

Pani starostka odpovedala, že čerpanie peňazí z eurofondov je 100% - né a do projektov Obec 

Sokoľ neposkytuje vlastný kapitál. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 22. 

 

K bodu č. 13 

Ing. M. Dutková, PhD. otvorila diskusiu v súvislosti s prenájmom pozemkov Občianskemu 

združeniu Uhrinč. Bývalý starosta, p. PhDr. V. Franka uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve. 

Obyvatelia Uhrinča požiadali obecný úrad o schválenie vodovodnej prípojky. Jedná sa o ulicu 

od kostola cez Kopanú o celkovej výmere 30 m
2
. 

Ing. B. Dorov vyslovil otázku, či nové vodovodné potrubie sa napojí na obecné potrubie 

a v prípade, že sa napojí, či v tomto obecnom potrubí bude dostatočná kapacita vody pre celú 

obec. 

Pani starostka skonštatovala, že vodovodné potrubie sa nebude napájať na obecné vodovodné 

potrubie, obyvatelia Uhrinča si toto vodovodné potrubie financujú sami a Uhrinč má svoj 

vlastný vodovod. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 23. 

 



K bodu č. 14 

Ing. M. Dutková, PhD. poznamenala, že v súčasnosti sa po obci potulujú psy, ktoré nemajú, 

resp. majú majiteľa. Po vzájomnej dohode s p. Tomčkom dospeli k záveru, že tieto psy je 

možné odchytiť za poplatok 30 – 50 €. V prípade, ak sa vypátra majiteľ, osloviť ho a požiadať 

o nápravu. V každom prípade, je potrebné mať zazmluvneného partnera na výkon odchytu 

psov. 

Pani Jánošíková sa opýtala, ako sa bude postupovať v prípade, že sa majiteľ vypátra. 

Pani starostka dodala, že takíto majitelia budú upozornení. 

Ing. B. Dorov dodal, že sa hľadalo viacero alternatív, napr. či platiť paušálne za celý rok alebo 

jednorázovo za výkon odchytu psov. 

Ing. M. Dutková, PhD. poznamenala, že ak po upozornení majiteľov sa ich psy budú naďalej 

potulovať po obci, pristúpi obec k vyberaniu sankcií. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 24. 

 

K bodu č. 15 

Predseda návrhovej a mandátovej komisie Ing. B. Dorov podal informáciu predsedu Komisie 

na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov: 

a) starostky Obce Sokoľ a to do 30. Dní odo dňa nástupu do verejnej funkcie a do 

30.03.2015 podľa ústavného  zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., 

čím si splnila zákonom predpísané povinnosti, 

b) o splnení povinností podľa vyššie uvedeného zákona 

1. hlavný kontrolór obce, 

2. riaditeľka základnej školy, 

3. riaditeľka materskej školy. 

K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie č. 25 

 

K bodu č. 16 

 

K bodu č. 17 

Pani starostka informovala prítomných, že podala žiadosti na Ministerstvo financií SR 

o príspevok na rekonštrukciu MŠ a o príspevok na kamerový systém, ktorým sa má 

predchádzať vzniku čiernych skládok. Taktiež informovala o výsadbe kvetín pred obecným 

úradom, odvodnení bezbariérového bytu, odvádzaní dažďových vôd a rekonštrukcii zastávky. 

Rekonštrukcia zastávky spadá pod Košický samosprávny kraj a tak isto aj cesta pri tejto 

zastávke. Poznamenala, že hranice obce Sokoľ sú rozšírené, t. j. značka začiatku a konca 

dediny je posunutá pred Hrabiny. Na futbalovom ihrisku Pod Balkom prebieha výstavba 

altánku. Obec Sokoľ má taktiež v pláne zrekonštruovať oplotenie MŠ. Na základe podnetov 

občanov, Ing. M. Dutková, PhD. podala žiadosť aj o prechod pre chodcov na zastávke na 

Kostolianskej ulici. Momentálne nie je možné, aby tam urobili prechod pre chodcov, nakoľko 

nie je spevnený povrch zastávky a prechod pre chodcov nemôže smerovať do dvora 

rodinného domu. Taktiež retardéry na Kostolnej ulici a 40 v obci nie je možné uskutočniť. Na 

starom cintoríne sa vybudovalo miesto určené na kontajnery, aj z dôvodu lepšieho prístupu 

smetiarskeho auta. Na lesnej ulici aktivační pracovníci odpratali 20. ročnú nelegálnu skládku.  

V súčasnosti prebieha vysťahovanie p. Volčana z bytu č. 14. Pán Volčan má dlh na 

nájomnom cca 1 800,- €. Vec je postúpená právnikovi. Ing. M. Dutková, PhD. taktiež 

informovala o výzve na verejné osvetlenie. 

 

 



Ing. Ľ. Š. poznamenal, že na starom cintoríne boli vyrúbané stromy, ktoré zadržiavali vence 

z hrobov a odpad. Súčasná situácia je taká, že tieto vence a odpad sa nachádzajú na ceste.  

Ing. B. Dorov dodal, že svah pri starom cintoríne je veľmi prudký. Výrubom stromov sa 

narušil koreňový systém, ktorý o 5 rokov odumrie a svah sa zosunie. Aké opatrenia má obec 

na takýto stav. 

Pani starostka skonštatovala, že v dohľadnej dobe sa na tomto svahu posadia nové stromy. 

 

Pán M. Matej vyjadril svoj nesúhlas s prácou Ing. M. Dutkovej, PhD. Začiatkom marca sa 

osobne dostavil na obecný úrad, aby vyjadril rozhorčenie z vysypania odpadového materiálu 

na pozemok nachádzajúci sa na Slnečnej ulici. 

Pani starostka mu oznámila, že upovedomila pána M. Bednára a taktiež požiadala p. M. 

Mateja o slušné jednanie nielen vo vzťahu starostka – občan, ale aj vo vzťahu žena – muž. 

Keďže sa nedospelo ku kompromisu, Ing. M. Dutková, PhD. požiadala pána Mateja, aby 

opustil kanceláriu starostky obce. 

 

Ing. B. Dorov poznamenal, že spojka cesty k pozemkom p. Kurucovej a Záhradnej ulici je 

potrebné taktiež vysporiadať a požidal pána Mateja, aby si na pozemku vytýčil hranice, načo 

pán Matej odpovedal, že hranice tam má vytýčené a odpad mu aj napriek tomu vysýpali na 

jeho pozemok. Ing. B. Dorov dodal, že to nebolo urobené naschvál. 

 

Pán R. Kuruc poznamenal, že doterajšia šírka cesty okolo ich pozemku je 6 m a nová šírka 

cesty by mala byť 3 m. Upozornil na to, že sa jedná o zákrutu a 3m je málo. Pani starostka 

dodala, že je to len zámer a bude sa ešte jednať o tejto ceste, zákrute. Ing. B. Dorov ešte 

dodal, že tejto problematike sa bude venovať komisia. Pán Matej pripomenul pôvodnú 

dohodu, že odkúpi menej pozemku, aby sa zachovala cesta. 

 

Pani M. Sepešiová sa opýtala, ako platia dôchodcovia odpad. 

Pani starostka ju informovala, že na úradnej tabuli na obecnom úrade, na internete 

a v Sokoľských zvestiach je uvedené platné VZN o platení odpadu a v súčasnosti majú zľavu 

na odpad občania nad 62 rokov. 

Pani M. Sepešiová sa opýtala, či je možné upratať rigol na zastávke na Kostolianskej ulici. 

Pani starostka poznamenala, že na každé čistenie kanálov je potrebné podať žiadosť. Ale aj 

tento podnet od občanov bude obecný úrad riešiť. 

Pani M. Sepešiová ešte poznamenala, aby sa v obecnom rozhlase hlásilo hlasnejšie, pomalšie 

a aby sa oznamy viackrát opakovali, za čo jej pani starostka vyjde v ústrety.  

 

Pani A. Jánošíková sa opýtala na rigol, ktorý je na Kamennej ulici. Rigol je poškodený od 

nákladných áut a voda (žumpa) vyteká po ceste. 

Ing. M. Dutková, PhD. dodala, že zaslala každému upozornenie, aby sa žumpa nevypúšťala 

na verejné priestory. P. A. Jánošíková požiadala starostku obce, aby vypátrala, kto žumpu 

vypúšťa. 

 

Pani M. Sepešiová ešte dodala, aby starostka obce vykonala evidenciu kto si žumpu dáva 

ťahať a kto nie. 

Ing. M. Dutková, PhD. dodala, že v našej obci sa budú vykonávať kontroly zo životného 

prostredia o nakladaní s odpadom. Súčasne požiadala občanov, aby si vyžiadali a odkladali 

potvrdenie o nakladaní s odpadom, o vyťahaní žumpy. 

 

 

 



Pán Molnár sa opýtal na havarijný stav mosta. 

Pani starostka poznamenala, že momentálne na nový most obec nemá finančné prostriedky 

a zatiaľ je na moste oznámenie o zákaze vstupu naň. 

 

Pán Koša sa opýtal, či by poslanci nemohli v obci zabezpečovať verejný poriadok hlavne vo 

večerných hodinách. Jedná sa o parkovisko pri kostole.  

Ing. Ľ. Š. dodal, že toto nie je v právomoci poslancov. V takýchto situáciách je potrebné volať 

políciu. Dodal tiež, že je potrebné si značiť, v ktorých hodinách sa tam mládež stretáva 

a následne Ing. M. Dutková, PhD. podá žiadosť na políciu, aby v daných hodinách robili 

častejšie kontrolu v našej obci. 

 

Pán Žitva sa opýtal, či Hrabiny sú súčasť obce, pretože ľudia si tam všetko robia sami. Voda 

steká po ulici a nikto s tým nič nerobí. 

Ing. M. Dutková, PhD. oboznámila prítomných, že na Hrabinách boli vodári 

z Východoslovenských vodárni a z ich posudku vyplýva, že voda stekajúca po Dubovej ulici, 

je spodná voda. 

Pán Žitva sa vyjadril aj k osvetleniu, ktoré nie je dokončené, že cestu si ľudia spravili sami 

a taktiež upozornil na prasknutú nádrž v lese. 

Pani starostka ho ubezpečila, že sa tým budem zaoberať, ale nie sú to krátkodobé záležitosti. 

Pán Žitva ešte vyjadril svoj nesúhlas s tým, že schody do jedného z domov vedú z obecnej 

cesty. 

Ing. M. Dutková, PhD. oznámila, že sa budú vykonávať kontroly zamerané aj na takéto 

podnedy. 

 

Pán J. Lengeň upozornil Ing. M. Dutkovú, PhD. na umelo vytvorenú cestu, ktorú si údajne 

vytvoril pán D. Sukovský. Táto cesta je 10 m široká a je na súkromnej parcele. 

Ing. O. Brandebur, MUDr. podotkol, že cesta je zapísaná v katastrálnom pláne. 

Pán J. Lengeň dodal, že ak je to cesta, je potrebné za ňu zaplatiť obci. 

 

Pán J. Lastovecký dodal, že to, kde je obec dnes je chybou predošlých starostov a poslancov, 

ktorí pre obec neurobili nič. 

 

Pani M. Sepešiová vyjadrila rozhorčenie nad tým, že mladí cudzí ľudia sa stretávajú na 

ihrisku za kultúrnym domov, kde sú hluční, vulgárni a robia neporiadok. 

Pani starostka dodala, že aj ona sama ich už niekoľkokrát z týchto priestorov vyhodila. 

 

Ing. Ľ. Šuca dodal, že iné obce zaviedli WIFI zónu, kamerový systém a mládež sa ukľudnila. 

 

Pán J. Jakubík požiadal starostku obce, aby ukradnutý poklop na Krátkej ulici bol nahradený 

novým. Na tomto mieste je potrebná aj výmena odpadovej rúry. Ďalej poznamenal, že na 

ďalšom obecnom zasadnutí vysloví zmenu protipožiarnej ochrany. 

 

Pán Žitva sa ešte opýtal na katastrofálny stav cesty pri obecnom úrade a či je jej náprava 

v blízkej budúcnosti možná. 

Ing. M. Dutková, PhD. informovala, že do 15.3.2015 sa nemôže konať a taktiež, že 

kontaktovala firmy, ktoré vykonávajú opravu výtlkov. 

 

 

 

 



Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie, všetkým prítomným poďakovala za účasť 

a popriala príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. 

 

 

Overovatelia zápisnie: 

 

Tomáš Bednár  .............................................................. 

 

 

Martin Vajda  .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 


