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

dňa 14.03.2016 
 

Termín konania :        14.03.2016 

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní           :          podľa prezenčnej listiny 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Kontrola úloh a uznesení 

6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

7. Správa starostky Obce Sokoľ o svojej činnosti od 15.12.2015, ústna informácia 

8. Výzva na „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (splátka úveru) 

10. Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa 

11. Štatút obecnej knižnice 

12. Knižničný a výpožičný poriadok 

13. Dopyty poslancov 

14. Rôzne – Žiadosť o odpredaj pozemku 

15. Záver 

 

 

K bodu č. 1 a 4 

Ing. Martina Dutková, PhD., starostka Obce Sokoľ otvorila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ospravedlnila neúčasť poslanca Ing. Ľ. Šuca z dôvodu pracovnej cesty. 

Poslancom predložila doplňujúci návrh programu zasadnutia, o 5. Bod je „Kontrola úloh 

a uznesení“, 6. bod „Správa komisie na ochranu verejného záujmu“. Zároveň skonštatovala, 

že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

bol jednohlasne schválený. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 85 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: MUDr. Ing. Oto Brandebur 

- členovia: Tomáš Bednár 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 86 

 

K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Martin Vajda a Martin Varga. 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková. 

 



K bodu č. 5 

Starostka obce, Ing. Martina Dutková, PhD. pri bode rokovania „Kontrola úloh a uznesení“ 

informovala o úlohách a uzneseniach, ktoré boli prijaté v roku 2015 boli schvaľovacieho 

a konštatačného charakteru s výnimkou:.  
Uznesenie č. 24/2015 - Informáciu starostky o možnosti odchytu psov a poveruje starostku obce 

vypracovaním zmluvy pre obec čo najvýhodnejšej a najefektívnejšej ponuky v zmysle platných zákonov 

– predmetné uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 76/2015 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sokoľ na obdobie do 

konca 1. polroka 2016 doplnený o Kontrolu prevádzky hospodárnosti nájomných bytov 

v správe obce Sokoľ za rok 2015- nakoľko termín úlohy je do 30.06.2016, úloha ešte trvá. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 87 
 

 

K bodu č. 6 

Dňa 14.03.2016 zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu, kde hlavným bodom 

programu bolo podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

a) starostky Obce Sokoľ za rok 2015 a to do 30.03.2016 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 a oznámenie doručila 07.03.2016 

b) o splnení povinností podľa vyššie uvedeného zákona: 

1. p. PhDr. Vladimír Franka (po roku ukončenia funkcie) – oznámenie doručil 

20.01.2016 

2. hlavná kontrolór Obce Sokoľ, PhDr. Mária Balková 

3. riaditeľ základnej školy, Mgr. Ladislav Petras 

4. riaditeľka materskej školy, Mária Holubová. 

Hlavný kontrolór obce, riaditeľ základnej školy a riaditeľka materskej školy oznámenie 

doručili 14.03.2016, t. j. v zákonom stanovenej lehote, čím si splnili zákonom predpísané 

povinnosti.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 88 

 

 

K bodu č. 7 

Ing. Martina Dutková, PhD. Informovala prítomných o svojej činnosti od 15.12.2015. Okrem 

bežných prevádzkových činností sa pani starostka zúčastnila na rokovaniach, poradách a 

školeniach a to: 

17.12.2015 – pracovné stretnutie s Regionálnym združením obcí, kde sa prejednávalo 

zasadnutie z Košického samosprávneho kraja, Rady ZMOSu, medzinárodná cyklotrasa. Pri 

medzinárodnej cyklotrase sa v projekte rátalo s rovinatým terénom, avšak naša obec 

momentálne do tejto cyklotrasy nespadá. Taktiež na tomto pracovnom stretnutí bola načrtnutá 

požiadavka úprava cesty Košice – Sokoľ. 

19.12.2015 – v obci sa konali „Vianočné trhy“. Pri tejto príležitosti patrí poďakovanie 

všetkým tým, ktorí boli nápomocní nielen počas príprav trhov, ale aj v samotný deň. 

22.12.2015 – 23.12.2015 – návšteva dôchodcov nad 80 rokov za účelom odovzdania 

vianočných balíčkov.  



29.12.2015 – stretnutie s p. Tomčákom  za účelom spracovania podkladov pre kamerový 

systém. Podľa doterajších informácií obec v 1. kole uspela, má predschválenú dotáciu vo 

výške 5 000,- €, no doteraz sme nedostali písomné vyjadrenie.. 

30.12.2015 – spolu s právničkou bol posúdený zdravotný stav p. Anny Balčíkovej. 

8.1.2016 – stretnutie s p. Tomčákom  v súvislosti s kamerovým systémom pre obec. 

9.1.2016 – za spolupráce so ŠK SOKOĽ sa v kultúrnom dome odohral Trojkráľový 

stolnotenisový turnaj. 

 

11.1.2016 – pracovné jednanie na Slovenskom pozemkovom fonde v súvislosti s výkupom 

pozemkov pri kultúrnom dome (ihrisko) 

 

13.1.2016 – stretnutie s p. Maletérom kvôli čiernemu odberu elektrickej energie (obecný 

satelit). V roku 2012 elektrárne vykonali v našej obci kontrolu, kde boli zistené hlavné 

nedostatky – skrinky na satelit boli neoprávnené umiestnené na stĺpy. Po kontrole uložili 

elektrárne obci pokutu a úlohu -  doriešiť nelegálne umiestnenie skriniek. Keďže v danej veci 

sa nepodnikli žiadne kroky, obec až teraz  dáva veci do poriadku. S p. Maletérom sa starostka 

obce dohodla na vypracovaní potrebných podkladov. 

               - stretnutie na Slovenskom pozemkovom fonde za účelom vypracovania dane 

z nehnuteľnosti. 

     - stretnutie s p. Nemcovou za účelom prerokovania úrokovej sadzby, na novú 

úrokovú sadzbu 2,2%. V prípade zrušenia pôvodného úveru a poskytnutie nového, by obec 

musela uhradiť pokutu vo výške 5% z ceny úveru, čo je pre obec nevýhodné. 

 

14.1.2016 – stretnutie s architektom Drahotským v súvislosti so zapojením sa obce do výzvy 

Terra incognita. Zapojením sa obce do výzvy je možné postaviť pomník pre významnú 

osobnosť. V našej obci bol takou osobnosťou pán učiteľ Štefan Tutoky.  

 

19.1.2016 – starostka obce sa zúčastnila na kladení vencov na Dargove 

 

20.1.2016 – stretnutie s architektom Drahotským – zapojenie sa obce do výzvy Terra 

incognita 

                -  rokovanie na daňovom úrade kvôli daňovému priznaniu p. Peška, kde boli 

prejednávané chyby v podaní daňového priznania – Daň z nehnuteľnosti.  

                - pracovná porada volebnej komisie pre voľby do NR SR 

 

23.1.2016 – za spolupráce ŠK SOKOĽ sa v kultúrnom dome uskutočnil Šachový turnaj 

 

24.1.2016 – absolvovanie výročnej členskej schôdze Klubu dôchodcov 

 

29.1.2016 – absolvovanie školenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom 

zapojenia obce do projektov 

 

2.2.2016 – stretnutie s p. Kačalom za účelom výrubu stromov. Obec v tejto súvislosti 

požiadala Okresný úrad o výrub stromov, ktoré poškodzujú chodník p. Kačalu a  predmetné 

stromy sa nachádzajú na obecnom pozemku.  Zamestnanci okresného úradu prídu na 

obhliadku miesta.  

 



4.2.2016 – stretnutie na Slovenskom pozemkovom fonde kvôli doriešeniu dane 

z nehnuteľnosti 

 

5.2.2016 – stretnutie s architektom Drahotským 

6.2.2016 – stretnutie s dôchodcami pri príležitosti Fašiangového posedenia s dôchodcami 

 

8.2.2016 – stretnutie s p. Nemcovou za účelom prefinancovania úveru 

 

9.2.2016 – absolvovanie školenia starostov pre voľby do NR SR na okresnom úrade 

 

10.2.2016 – pracovné stretnutie s p. Vasilišinom pri zámere výzvy na zateplenie budov. Do 

dnešného dňa sa p. Vasilišin neozval. 

 

12.2.2016 – prebehla v obci kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na Dom 

smútku, kde boli zistené nedostatky. V prvom rade Dom smútku nebol riadne uvedený do 

prevádzky a pozemok, na ktorom sa Dom smútku nachádza, nie je vo vlastníctve obce, ale p. 

Dagmar Kováčovej, kde je potrebné tento pozemok vysporiadať. 

 

22.2.2016 – bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa základnej školy s termínom 

podania žiadosti do 8.3.2016. Do uvedeného výberového konania zaslal všetky podklady len 

jeden uchádzač. 

                 - stretnutie sa Spoločnom stavebnom úrade Beniakovce za účelom uvedenia Domu 

smútku do prevádzky. 

 

23.2.2016 – absolvovanie školenia na Civilnú ochranu v Čani 

                - stretnutie s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku za účelom 

prejednávania vlastníctva vodného toku v Uhrinči. 

 

24.2.2016 – stretnutie s obyvateľmi chatovej lokality Uhrinč, p. Hudákom a Bahledom za 

účelom prevencie protipovodňovej aktivity  

                -  stretnutie s predsedom Klubu dôchodcov a prejednanie zapojenie dôchodcov do 

aktivít obce, ako je napr. pomoc pri oprave Sv. kríža pri Jednote 

                - stretnutie s úverovou pracovníčkou  z Prima banky za účelom prefinancovania 

úveru 

 

1.3.2016 – prebehlo v zmysle zákona školenie BOZP a PO. V budove obecného úradu 

a kultúrneho domu boli porozmiestňované všetky informačné tabuľky slúžiace na 

označovanie priestorov – únikové východy, hydrantov a požiarno poplachové smernice. 

 

2.3.2016 – stretnutie s p. Tomčkom v súvislosti s výzvou na zateplenie objektov 

             - pracovné stretnutie na SPP, kde sa prejednávala zmluva o dodávke plynu a bola 

znížená sadzba. 

 

3.3.2016 – stretnutie s projektantkou pri príležitosti dotácií na kultúrny dom. Pôvodný projekt 

nie je aktuálny. 

 

4.3.2016 – následná kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zmluvy na 

hrobové miesta je potrebné dosúladiť a evidencia hrobových miest je vypracovaná v zmysle 

zákona. Je však potrebné doriešiť pozemok, na ktorom je postavený Dom smútku a uvedenie 

Domu smútku do prevádzky.  



              - miestne zisťovanie ohľadom neexistujúcej stavby u p. Paľovej, 

              - pracovná porada pre voľby do NR SR. 

 

5.3.2016 – voľby do NR SR 

 

8.3.2016 – pracovné stretnutie s Mikroregión Ružín ohľadom kompostovania a zriadenia 

zberných dvorov. Keďže sa recyklačný fond rozpúšťa, je možné sa zapojiť do výzvy na 

získanie financií na kúpu nádob pre separovaný zber. 

 

11.3.2016 – vypočutie na OO PZ Kysak kvôli trestnému oznámeniu p. Martináska voči p. 

Špičkovej, Kocúrovej a p. Makšima. 

 

Celkovo sa Ing. Martina Dutková, PhD. zúčastnila na rokovaniach na Úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny 8-krát, na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce bola 9-krát a so mzdárkou       

7-krát.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 89. 

 

K bodu č. 8 

Starostka obce Ing. Martina Dutková, PhD.informovala o možnosti zapojenia sa do výzvy 

„Zníženie energetickej náročnosti budov“, kód výzvy OPKZP – PO4 – SC431-2015-6. V tejto 

súvislosti je prvoradé schválenie zámeru. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 90. 

 

K bodu č. 9 

Za účelom lepšieho a rýchlejšieho splatenia úveru predniesla starostka obce návrh na 

navýšenie finančných výdavkov – rozpočtová položka 0111821005 splátka úveru v celkovej 

sume 40 000,- €, čím sa výrazne zníži celková výška splácaného úveru a úroky. Celkovú 

sumu bude možné uhradiť po úhrade občanov za daň a komunálny odpad. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 91. 

 

K bodu č. 10 

Obci Sokoľ bola doručená žiadosť p. Doc. Ing. Renáty Gregovej vo veci predaja 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  Jedná sa 

o pozemok o výmere 7 m
2
, ktorý dlhodobo užíva. Pozemok je vedený v registri KNC 436/2 

ako záhrady, zapísaný na liste vlastníctva č. 485, vedenom Správou katastra Košice-okolie, 

katastrálne územie Sokoľ. Cena nehnuteľnosti pri predaji je 10,- €/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 92. 

 

Obec Sokoľ obdŕžala žiadosť od p. Rastislava Mateja vo veci odpredaja pozemku, ktorý je vo 

vlastníctve obce. Jedná sa o pozemok pri materskej škole o výmere cca 40 m
2
 zapísaných na 

liste vlastníctva č. 485 ako záhrady. Cena nehnuteľnosti pre predaji je 10,- €/m
2
. Keďže na 

predmetnom pozemku je plánované nové oplotenie, p. Matej  bude koordinovať práce pri 

výstavbe oplotenia. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 93. 

 

Obci Sokoľ bola doručená žiadosť p. Ing. Františka Špičku o odpredaj pozemku parcela KNE 

443/1 o výmere 206 m
2
, vedeného na liste vlastníctva č. 879 ako orná pôda. Predmetný 

pozemok dlhodobo užíva žiadateľ. Cena nehnuteľnosti pri predaji je 10,- €/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 94. 

 



Vyššie spomenuté časti parciel sú vo vlastníctve obce a Obce Sokoľ má zámer odpredať tieto 

časti parciel z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 

 

K bodu č. 11 

Povinnosťou obce je mať  spracovaný „Štatút obecnej knižnice“. Poslanci tento štatút 

obdŕžali. K predloženému materiálu neboli pripomienky. Štatút bude verejnosti prístupný na 

internetovej stránke a v priestoroch obecnej knižnice.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 95. 

 

K bodu č. 12 

Povinnosťou obce okrem spracovaného Štatútu obecnej knižnice, je aj povinnosť mať 

spracovaný „Knižničný a výpožičný poriadok“. Poslanci tento poriadok obdŕžali a nemali 

k nemu pripomienky. Poriadok bude verejnosti prístupný na internetovej stránke 

a v priestoroch obecnej knižnice.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 96. 

 

K bodu č. 13 

M. Hreščák chcel vedieť, ako to je po odstránení porúch na vodovodnom potrubí v obci, t. j. 

či vodárne dajú komunikáciu do pôvodného stavu a aká je komunikácia vodární s obcou. 

Starostka obce po nahlásení každej poruchy urguje vodárne a v zmysle ich platného VZN 

môžu komunikácie uvádzať do pôvodného stavu až od 15.3. 

 

M. Hreščák sa ešte opýtal, či sa plánuje úprava okolia pri novom  cintoríne. 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že obec plánuje úpravu okolia. 

 

K bodu č. 14 

Pán František Martinásek podal na obci žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. 1106/2 

vedenej na liste vlastníctva č. 879 ako časť parcely E, č. 443/1 v katastrálnom území Obce 

Sokoľ. Ako informovala starostka obce, danej žiadosti nie je možné kladne vyhovieť, 

nakoľko o odkúp predmetnej parcely požiadal p. Ing. František Špička (hodný osobitného 

zreteľa) 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 97. 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala prítomných o plánovaných spoločensko – 

kultúrnych podujatiach. 

- Apríl: Vítanie jari 

- Máj: Deň matiek a Pochod na kráľovú studňu 

- Jún: Deň detí, volejbalový turnaj 

- Júl: Dni obce a Turnaj o pohár starostu obce 

- November: Ochutnávka zabíjačkových špecialít 

- December: Vianočné trhy, Silvester dôchodcov a Silvester 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 98. 

 

Predseda Školskej rady pri Základnej škole v Sokoli vyzval na zasadnutí dňa 10.2.2016 

riaditeľa školy,  aby na zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol stratégiu školy. 

Riaditeľ základnej školy Mgr. Ladislav Petras informoval prítomných, že podstatnú časť toho, 

čo sa v škole urobilo uviedol aj v Sokoľských zvestiach. Informoval o učebných plánoch, 

osnovách a štandardoch, ktoré minulé vedenie nemalo. Zápis budúcich prváčikov bude 

7.4.2016.  V škole prebehla rekonštrukcia počítačovej učebne, vymenili sa okná, na stenách 



bola osadená tapeta. Dňa 26.2.2016 sa uskutočnilo stretnutie s rodičmi. Riaditeľ tiež obdŕžal 

zoznam budúcich prvákov, ktorých je 43, avšak na stretnutí s rodičmi boli len rodičia 

siedmich.  

MUDr. Ing. Oto Brandebur informoval o plánovanej mimoškolskej činnosti školy. 

Mgr. Ladislav Petras má ako jeden z cieľov vytvorenie súkromnej umeleckej školy. 

V prípade, že sa škole nepodarí zaradiť do projektu, tak svoju pobočku tu zriadi iná umelecká 

škola. V súvislosti s anonymným listom, ktorý bol doručený občanom obce podotkol, že škola 

v prírode pre žiakov základnej školy bola hradená z dotácií, nie z rozpočtu obce. V budúcom 

školskom roku obec plánuje aj zriadenie nultého ročníka pre deti, ktoré nemajú predškolskú 

dochádzku, taktiež plánuje prvý ročník by bol ako samostatná trieda a anglický jazyk by 

vyučovala kvalifikovaný pedagogický pracovník. 

 

Martin Vajda poznamenal, že je dobré, aby sa rodičia budúcich prvákov oslovovali aj na 

vystúpeniach v škôlke. V tejto veci riaditeľ podotkol, že doteraz nebola príležitosť. 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. na margo anonymného listu skonštatovala, že v Sokoľských 

zvestiach bolo zhodnotenie celého roka, čo obec urobila, čo sa plánuje urobiť v roku 2016. 

Nabudúce by bolo dobré, aby sa dotyčná osoba pod takýto list podpísala, ak si stojí za tým, čo 

uviedla v anonyme. Podotkla, že v anonyme boli napísané nepravdy. Zdôraznila, že práve 

obec je zodpovedá za kvalitu vyučovania, kto a ako učí. Na predchádzajúcich zasadnutiach 

bolo riešené zrušenie základnej školy v Sokoli, z dôvodu nízkeho počtu žiakov. Na podnet p. 

Kurucovej a aj občanov obce požiadala obec o zriadenie ŠKD, čo sa aj zrealizovalo. Obec 

dostala schválenie v mesiaci augustu 2015. Pani Kurucová dala výpoveď sama, bez nátlaku 

o čom svedčia aj listy, ktoré sú súčasťou spisového obalu. Taktiež jej šli výzvy na doloženie 

dokladov ohľadom školskej dokumentácie, dochádzky. Zároveň starostka podotkla, ak by 

bývalý starosta riešil veci počas svojho pôsobenia ako mal, tak by tieto záležitosti nemusela 

riešiť ona. Mal urobiť výberové konanie, čo neurobil a bývalá pani riaditeľka si mala po 

menovaní do funkcie riaditeľky požiadať o funkčné vzdelanie, ktoré 9 rokov nemala 

a vykonávala funkciu riaditeľky na čierno. V tomto smere sa vyjadrila aj odbor školstva, že za 

tak vážne porušenie zákona má byť pedagóg odvolaný. Vzhľadom k tomu, že jej nechcela 

poškodiť, tak ju starostka neodvolala.  

 

Pán Hulič chcel vedieť ako je to s vodovom na Hrabinách a Malinej. Komu patria vodovodné 

siete. 

Starostka obce podotkla, že sa preverí, či sú zmluvy s vodárňami a na ďalšom zasadnutí sa to 

prednesie.  

 

Pán V. Štofka sa chcel informovať ako to je s vodovodom na Slnečnej ulici nakoľko sa tam 

plánuje výstavba rodinných domov. Na vodárňach ho odkázali na obec, keďže vodovod na 

Sedličkovej ulici nepatrí vodárňam. Odporučili  mu napojenie na Hrabinách. 

Ing. Martina Dutková, PhD. túto informáciu preverí. 

 

V súvislosti s kanalizáciou starostka obce informovala, že žiadosť bola podaná na 

Environmentálny fond, zatiaľ však nie je žiadna spätná väzba. 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. poznamenala, že  obec už nesmie uskladňovať pneumatiky 

a v tomto smere je každý pneuservis tieto pneumatiky prevziať. Tiež informovala, že prebehla 

kolaudácia bytu č. 20, boli vyrovnané záväzky so spoločnosťou INICO v celkovej sume cca 

2 200,- €. Od 4. Apríla bude občanom sprístupnený veľkokapacitný kontajner, bol 

vypracovaný geometrický plán na Ihrisko za kultúrnym domom, na Dom smútku a pozemky 



pri novom cintoríne. Občanom s trvalým pobytom v obci už boli doručené výmery na úhradu 

dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad, v tejto chvíli sa pracuje na výmeroch pre 

záhradkároch a občanov ľudí, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt. Pracujeme na zriadený fondu 

opráv, ktorý bude prednesený na ďalšom zastupiteľstve. Bola plánovaná aj výstavba novej 

zastávky na Hrabinách. Jej realizácia v tejto chvíli nie je možná, nakoľko rigol je 

v havarijnom stave a Košický samosprávny kraj nereaguje na žiadosti obce o opravu rigola.  

 

Pán Ján Lengeň chcel vedieť, ako je to s dodávkou vody na Hradnú ulicu, keďže chatári majú 

vodu a občania Sokoľa nie. Prečo na predchádzajúcom zastupiteľstve sa schválila zmluva na 

dodávku vody pre chatárov. 

Ing. Martina Dutková, PhD. ozrejmila túto situáciu  tým, že už bývalé vedenie schválilo 

zmluvu. Súčasné vedenie schválilo len  prenájom pozemku, kde je uložené vodovodné 

potrubie. 

 

Pán František Martinásek sa vyjadril, že odpredaj pozemkov pánovi Špičkovi je podvod, 

pretože celková výmera nie je 206 m
2
, ale viac. Podľa jeho názoru si pán Špička svojvoľne 

prihradil pozemok. 

Starostka obce mu apelovala, že sa jedná o obdobnú situáciu ako pri pani Gregovej- jedná sa 

o zámer predaja hodný osobitného zreteľa. Taktiež uviedla, že zámer predaja je podložený 

geometrickým plánom a pečiatkou geodeta. 

Pán Martinásek navrhol o kontrolu miesta pozemku a vypracovanie nového geometrického 

plánu.  

Pán Špička  ho informoval, že geometrický plán je urobený, na čo nadviazala aj starostka 

obce tým, že oponovala pánovi Martináskovi, že skutočná výmera podľa geometrického plánu 

je 206 m
2
. Páni starostka a pán. Brandebur navrhli, ak má takého podozrenie nech nechá 

pozemok ešte raz zamerať, ale na vlastné náklady. 

Pán Špička navrhol pánovi Martináskovi, aby dal urobiť nový geometrický plán a že pokiaľ 

oni si nedali urobiť geometrický plán, pán Martinásek nič nevedel. 

 

Pán Andrej Matej chcel vedieť, ako je s cestou do Kostoľan nad Hornádom a či obec plánuje 

vydať VZN o používaní pyrotechniky, keďže mesto Košice takého VZN prijalo. 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že  predmetné VZN o pyrotechnike sa spracuje 

a v súvislosti s cestou do Kostoľan nad Hornádom už niekoľko krát apelovala na Košický 

samosprávny kraj, avšak ten situáciu zatiaľ nerieši. 

 

Pán Peter Jurdák sa opýtal, či obec plánuje úpravu rigolu na kopci nad jazdeckým areálom, 

nakoľko v zime tam voda zamŕza a hrozí nejaká nehoda. 

Starostka obce podotkla, že cesta je v správe Košického samosprávneho kraja a obec v tomto 

smere urguje Košický samosprávny kraj. 

 

Pán V. Štofka sa poďakoval pani starostke za pomoc pri realizácii transformácii pozemkov na 

Slnečnej ulici. Chcel tiež vedieť, či obec má projekt na Slnečnú ulicu. 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že obec takýto projekt nedrží a v tomto smere je 

dobré apelovať na bývalého starostu a požiada ho o informáciu.  

 

Občan z Uhrinča sa opýtal, či sa plánuje rekonštrukcia rigolu pred jeho chatou. Z dôvodu 

prívalových dažďov dochádza najmä na jeho pozemku a pred ním k hromadeniu vody. 

Odvolal sa na pána Tirpáka. 



Starostka obce Sokoľ sa vyjadrila, že v čo najkratšej dobe sa má s stretnúť s pánom Wjechom 

a dohodnúť sa spoločne na riešení cestnej komunikácie, aby sa predchádzalo jej 

poškodzovaniu. 

Pani Mária Lietavová sa informovala, ako je s opravou cesty pri materskej škole. 

Ing. Martina Dutková, PhD. uviedla, že prvou úlohou bola výstavba oplotenia, úprava terénu 

a až potom  teraz sa plánuje úprava chodníkov.  

 

Pán Hulič sa poďakoval pani starostke za úpravu verejných komunikácií a prítomných 

poslancov a obce sa opýtal, či vedia zhodnotiť svoju doterajšiu činnosť. Poslanci zhodnotenie 

svojej činnosti vyslovia na ďalšom zasadnutí. 

 

Pán Hulič požiadal pani starostku, aby na internetovej stránke boli podrobnejšie informácie zo 

zasadnutí a pripomienkoval zmluvy, ktoré sú podľa jeho názoru zle urobené. Požiadal pani 

starostku, aby sa v tomto smere obrátila na právnikov v obci, konkrétne na Hrabinách. 

Ing. Martina Dutková, PhD. preverí informácie ohľadom zmlúv. 

 

Pani Sepešiová apelovala na pani starostku, aby kontajnery pri kultúrnom dome boli lepšie 

zabezpečené, nakoľko deti sa pri nich, lezú do nich, otvárajú a zatvárajú. 

Starostka obce informovala, že areál kultúrneho domu bude v čo najkratšej dobe oplotený. 

 

Pán Hreščák informoval prítomných, že v katastrálnom území Obce Sokoľ sa nachádzajú 3 

vodojemy. Všetky vodojemy sú v správe vodární. Na Hrabinách na druhej ulici je problém 

s tlakom vody a pánovi V. Štofkovi odporúčil napojenie sa na Hrabiny. Dostatok vody máme 

hlavne z Malej Viesky. 

 

 

 

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

podnety občanov.   

 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

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

 

 

 

Martin Varga   .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 

 


