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

dňa 11.09.2017 
 

Termín konania :        11.09.2017 

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní poslanci:      podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 12.06.2017, ústna informácia  

6. Kontrola uznesení 

7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

8. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

9. Dodatok č. 1 odmeňovacieho poriadku pre poslancov 

10. Zriaďovacia listina DHZO 

11. Žiadosť o zámenu pozemkov – Viliam Štofka, Katarína Bednárová 

12. Vyradenie majetku 

13. Žiadosť o predlženie verejného osvetlenia Hrabiny 

14. Žiadosť o navýšenie dotácie pre ŠK Sokoľ na rok 2017 

15. Žiadosť o odkúpenie vyradeného majetku 

16. Úprava rozpočtu na rok 2017 

17. Čerpanie výdavkov z fondu opráv 

18. Preloženie zastávky Hrabiny 

19. Dopyty poslancov 

20. Rôzne 

- žiadosť o zmenu územného plánu v obci Sokoľ – Pavol Bednár – Adrián Liško 

- žiadosť o spolufinancovania vodovodu IBV Pod Lažnicami 

 

 

K bodu č. 1 a 4 

Starostka obce, Ing. Martina Dutková, PhD. v úvode zasadnutia informovala, že zasadnutie 

obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle zákona č. 612/2002 Z. z. §12 ods. 1. Pozvánka 

bola zverejnená na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli, bolo hlásené v obecnom 

rozhlase, poslancom bola pozvánka zaslaná. Zároveň skonštatovala, že sú prítomní šiesti 

poslanci jeden neprítomný a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 194 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: MUDr. Oto Brandebur 

- členovia: Martin Varga 



K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 193 

 

K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov Ing. Bartolomeja Dorova a Ing. 

Michala Hreščáka 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová. 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. Martina Dutková, PhD., starostka obce informovala prítomných o svojej činnosti                                 

od posledného zastupiteľstva, t. j. od 12.06.2017. Okrem bežných prevádzkových činností sa 

pani starostka zúčastnila nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach a to: 

13.06.2017 – vykonanie ŠSD ohľadom pána Viliama Štofku a ostatných vlastníkov 

nehnuteľnosti, kde bola uskutočnená výstavba cestnej komunikácie bez stavebného povolenia 

14.06.2017 –  správne konanie s Dopravným inšpektorátom, správou ciest a Okresným 

úradom – odbor dopravy, za účelom umiestnenia dopravného zrkadla na križovatke Hlavná 

ulica a Kostolianska ulica z dôvodu bezpečnosti a premiestnenia zastávky Hrabiny 

15.06.2017  - stretnutie Miniregionu Ružín, kde prebiehalo podpísanie zmlúv na základe 

odsúhlasenia obecnými zastupiteľstvami dotknutých obcí a prijatie ďalších návrhov 

fungovania Miniregionu, odsúhlasenia zapojenia sa do výzvy na získanie finančných 

prostriedkov z Eurofondov na nákup kompostérov. Samotné obce sa nemohli zúčastniť a to 

z dôvodu limitu požadovaných kompostérov. 

16.06.2017 – Obci Sokoľ bola poskytnutá možnosť získania osobného automobilu pre obecné 

účely a tak isto sa uskutočnil výber osobného automobilu. Starostka obce sa zúčastnila na 

akcii s deťmi v materskej škole, kde prebiehala Jánska noc.  

22.06.2017 – stretnutie s pani Sekerákovou, Nemčokovou, Brdovou a pánom Viliamom 

Štofkom ohľadom prerokovania neschválenia časti zmien Územného plánu č.5 

24.06.2017  - Obecné dni  

27.06.2017 – stretnutie s projektantom pánom Sečkom ohľadom I. etapy návrhu usporiadania 

Jedálne v základnej škole. Na Okresnom úrade, odbor pozemkový došlo k vyňatiu z pôdneho 

fondu ornej pôdy a jej transformovaniu na ostatné plochy pod parcelami Nového cintorína 

29.06.2017 – RZ OKO Čaňa, kde sa uskutočnila prezentácia spoločnosti pre samosprávu, 

prejednávali sa platy učiteľov a ich financovanie pre učiteľov MŠ, ktoré patria do pôsobnosti 

obce. Postavenie starostov JUDr. Sotolár spracováva materiály pre rokovanie vlády, spájane 

obcí do väčších obcí – materiál vydaný technickou univerzitou – nepravdivé údaje. Štúdia 

bola vyvesená na stránke MF SR a ZMOS požiadal MF SR o ich stiahnutie 

30.06.2017  - ukončenie školského roka v Základnej škole v Sokoli a Družstevnej pri Hornáde 

04.07.2017 – stretnutie s pánom Burákom ohľadom riešenia  územného plánu pod Lažnicami, 

p. Bednár a na Slnečnej ulici   

11.07.2017 – stretnutie s pánom Bačom, Martináskom a Kasardom za účelom riešenia 

parkovanie vozidiel v Uhrinči, kde následne potom požiadala Okresný úrad – živnostenský 

odbor, aby prešetril podnikateľskú činnosť v chatovej osade Uhrinč, zároveň sa riešilo, že je 

potrebné umiestniť značky zákazu zastavenia.  

30.08. 2017 a 04.09.2017 – bola podpísaná zmluva s MV SR ohľadom osobného automobilu 

12.07.2017 – sa uskutočnilo prerokovanie možností žiadania dotácií na Kanalizáciu a ČOV 

14.07.2017 – sa uskutočnilo prerokovanie možnosti zmeny Územného plánu č. 5 v lokalite 

pod Lažnicami - Bednár 

17.07.2017 – stretnutie s pani Brdovou ohľadom možností riešenia zmien Územného plánu 

v lokalite Slnečná ulica a zistenie či nebudú výhrady voči dnešnému skutkovému stavu 



18.07.2017 – predložila projekt Kanalizácie a ČOV za účelom posúdenia a možnosti zmeny 

napojenia sa na ČOV 

                  

24.07.2017 – sa zúčastnila na stretnutí Miniregionu Ružín, kde sa prerokovávala výzva na 

zapojenia sa o získanie Euro fondov na nákup kompostérov 

06.08.2017 – prezentácia FS Sokoli v Košickej Belej 

12.08.2017 – prezentácia FS Sokoli v Parchovianoch 

16.08.2017 – stretnutie s pani Suchou, kde sa uzatvorila žiadosť o finančnú pomoc pre opravy 

a udržiavania Požiarnej zbrojnice 

17.08.2017 – správne konanie s pánom Repčákom a pani Kleinovou ohľadom znečisťovania 

ŽP, jednalo sa o vypúšťanie žumpy na susednú parcelu 

06.09.2017- stretnutie s pani Sekerákovou a pani Brdovou ohľadom doriešenia dokumentácie 

k zmene územného plána č. 5, VVaK – vyjadrenie sa k možnosti napojenia Kanalizácie v obci 

Sokoľ na ČOV 

 

Po ukončení prezentácie svojej činnosti starostka obce vyzvala návrhovú a mandátovú 

komisiu aby predniesli uznesenia. Návrhová komisia nemala pripravené uznesenia, čo je 

úlohou návrhovej komisie, navrhovať uznesenia priamo na zastupiteľstve a predniesť ich 

prítomným a nečakať na spracovanie starostkou obce. 

  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 195 
 

K bodu č. 6 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve, t. j. 12.06.2017 bolo prijatých 14 uznesení. Všetky 

uznesenia boli splnené resp. boli konštatačného charakteru. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 196 

 

K bodu č. 7 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ na II. polrok 2017 bol 

schválený poslancami obecného zastupiteľstva. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 197 

 

K bodu č. 8 

PhDr. Mária Balková, ako hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu a prítomným 

predložila a predniesla „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ za I. 

polrok 2017“. 

Zákon o obecnom zriadení v príslušných ustanoveniach §18 vymedzuje činnosti, ktoré 

vykonáva hlavný kontrolór, ako: 

- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec 

užíva podľa osobitných predpisov, 

- kontrola príjmov a výdavkov finančných operácií obce, 

- kontrola vybavovania petícií a sťažností, 

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, vrátane nariadení obce, 

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

- kontrola dodržiavania interných predpisov obce.  

Tejto kontrole okrem obecného úradu podliehajú aj ďalšie kontrolované subjekty, ktorými sú: 

- rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec (ZŠ, MŠ, ŠJ 

a ŠKD), 



- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 

v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

Pri kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 bola vykonaná náhodná kontrola bankových 

operácií, účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť dodržiavania 

a uplatňovania zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene niektorých zákonov, kontrola bezhotovostných 

a hotovostných finančných operácií.  

Kontrola čerpanie dotácii TJ Sokoľ za rok 2016 a kontrola subjektov, ktorým bola 

poskytnutá dotácia z rozpočtu obce  Sokoľ v roku 2016 a ich následné zúčtovanie. 

Dodržiavanie §§ 19- 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – Overovanie účtovnej 

závierky audítorom a kontrola spracovania výročnej správy. 

Kontrola čerpania rozpočtu obce Sokoľ  za I. polrok  2017. 

Kontrola operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za rok 2016  a I. polrok 2017 v 

zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. -  Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

Kontrola  vykonávania  administratívnej finančnej kontroly podľa zákona 357/2015 Z. z.  

o finančnej    kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov  za 1. polrok 2017. 

Po vykonaní kontrol za I. polrok 2017 neboli zistené žiadne pochybenia zo strany obce 

Sokoľ. 
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 198 

 

K bodu č. 9 
Dodatok č. 1  odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva  obce Sokoľ bol schválený poslancami 

obecného zastupiteľstva. 
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 199 

 

 

K bodu č. 10 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského 

zboru obce Sokoľ a štatút DHZO. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 200 

 

 

K bodu č. 11 

Žiadosť pána Viliama Štofku a pani Kataríny Bednárovej o zámenu pozemkov poslanci 

obecného zastupiteľstva neschvaľujú.  

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 201 

 

K bodu č. 12 

Vyradenie majetku z dôvodu nefunkčnosti, poškodenia a prebytočnosti poslanci obecného 

zastupiteľstva schvaľujú a to v tomto počte:   

OU- Mangel – 1ks  

        Chladnička – 1 ks  

        Stoličky – 40 ks  

ZŠ-  lavice – 20 ks  

        Stoličky – 38 ks  

        Šatňové skrinky – 4 ks 



  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 202 

 

K bodu č. 13 
Žiadosť o predĺženie verejného osvetlenia na IBV Hrabiny – u. Hrabová o 1 ks osvetľovacieho 

stožiaru bo schválená poslancami obecného zastupiteľstva. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 203 

 

 

K bodu č. 14 
Žiadosť ŠK Sokoľ o navýšenie dotácie pre rok 2017 o 2 000,- Eur z dôvodu zvýšenia nákladov na 

činnosť ŠK Sokoľ (postúpenia do 5. Ligy).  – 1000,- Eur na DHIM (majetok obce) 

                - 1000,- Eur na športovú činnosť 

Žiadosť ŠK Sokoľ o navýšenie dotácie pre rok 2017 o 2 000 Eur poslanci obecného zastupiteľstva 

schvaľujú. 
 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 204 

 

K bodu č. 15 

Žiadosť Anny Špičkovej na odkúpenie nefunkčného mangla  za šrotovú hodnotu podľa štítku 

HIM - hmotnosť 220 kg za 0,16 Eur/kg poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 205 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva taktiež schvaľujú žiadosti pani Kišidaiovej, Onderkovej 

a pána Šefčíka o odkúpenie vyradeného majetku. 

Predaj vyradených stoličiek vo výške 1,- Eur za jeden ks  

pre Moniku Kišidaiová – v počte 6 ks  

pre Annu Onderkovú – v počte 8 ks  

pre Pavla Šefčíka – v počte 6 ks  

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 206 

 

 

K bodu č. 16 

Úpravu rozpočtu na rok  2017 v zmysle predloženého návrhu mimo položky 637004 vo výške 

8 000 Eur poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 207 

 

K bodu č. 17 

Čerpanie fondu opráv na opravu podláh v spoločných priestoroch a na opravu podláh 

balkónov v nájomných bytoch poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 208 

 

K bodu č. 18 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú posunutie  zastávky Hrabiny o 10 m v zmysle 

vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu Košice – okolie z pohľadu bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky (okrem položky 637 004 – 8 000,- Eur). 



 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 209 

 

K bodu č. 19 

Ing. M. Hreščák sa dopytoval na výsledky v komunikácií s vodárňami ohľadom kanalizácie 

v obci Sokoľ. 

Starostka obce nato reagovala, že je potrebné začať nový proces, pretože ČOV v Sokoli už 

nespĺňa  kapacitu (podmienky), sľúbené dotácie boli škrtnuté z toho dôvodu, neschválili 

dotácie ani pre obec. 

Ing. M. Hreščák upozornil na to, že nie sú zazmluvnené všetky siete, tak ako sa to vyvíja.  

Starostka obce oznámila, že zmluvy sú v štádiu riešenia. 

 

K bodu č. 20 

Ľuboš Šuca  na žiadosť o aktualizáciu územného plánu navrhol aby obec niesla všetky 

náklady ohľadom tejto zmeny. Poslanci obecného zastupiteľstva brali túto žiadosť na 

vedomie. 

Žiadosť o spolufinancovanie vodovodu pod Lažnicami poslanci obecného zastupiteľstva 

neschválili, pretože na túto položku nie sú vyčlenené financie. 

 

Pán P. Bednár reagoval na aktualizáciu územného plánu, ako je možné, že teraz obec 

poskytne finančné prostriedky na túto zmenu keď iný občania sa museli poskládať. 

 

B. Dorov reagoval na tento dotaz tak, aby bola zmena kompletného územného plánu, ale aby 

to financovala obec. 

Starostka obce oznámila, že bola žiadosť o zmenu plánu kde ľudia majú pozemky, mali si to 

ale financovať sami pretože obecné zastupiteľstvo túto žiadosť neschválilo. 

 

Ľuboš Šuca oznámil, že veci sa od starého územného plánu zmenili a preto nie je možné tento 

územný plán realizovať, obec nezabezpečila aby sa tento plán dodržal – na slnečnej ulici, kde 

sú domu mala prebehnúť parcelizácia, pretože nikdy to nebude takto vyzerať ako je 

v územnom pláne. 

 Pán Martinásek žiadal o riešenie situácie na Hradnej ulici – odstupy plotov od cesty, ďalej 

kosenie Uhrinčanskej ulice a zúženie ciest zahradkármi. 

 

Pán Koša poďakoval obecnému úradu za spoluprácu a pomoc seniorom a klubu seniorov. 

 

Záver: 

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

podnety. 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

Ing. Michal Hreščák  .................................................... 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 


