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

dňa 07. 08.2018 

 

Termín konania :        07.08.2018 o 19.00 hodine  

Ukončenie 

 

Miesto konania :         Kancelária starostky obce 

 

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. Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2018-2022 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

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, poslancom bola pozvánka zaslaná. 

Zároveň skonštatovala, že sú prítomní piati poslanci dvaja neprítomný  a teda obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 268/2018 
 

K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Michal Hreščák 

- členovia: Ing. Ľuboš Šuca 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 267/2018 

 

K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov: MUDr. Ota Brandebura a Martina Vajdu. 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Martina Dutková, PhD.  

 

K bodu č. 5 

Ing. Martina Dutková, PhD. starostka obce informovala prítomných o blížiacich sa voľbách a preto 

je potrebné OZ schváliť počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 – najnižší 

počet poslancov pre obce Sokoľ je v počte 7 poslancov 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 269/2018 

 

K bodu č. 6 

Ing. Martina Dutková, PhD. starostka obce informovala  

• Projekt na Školskú jedáleň bol odovzdaný obci Sokoľ dňa 6.8.2018 – pre pokračovanie 

čerpania finančných prostriedkov  z MAS-ky  

• Je potrebné zabezpečiť prekládku kábla NN a verejného osvetlenia (výškovo) z dôvodu 

navýšenia mostíka na Slnečnej ulici.  
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• Zároveň informovala, že sa začínajú práce na Zvonici, bolo zistené, že nebol tam 

namontovaný rozvádzač podľa revíznej správy.  

• Informovala o cestných komunikáciách – Kopaninová, navrhla urobiť projekt a následne 

vybudovanie CK, M. Hreščak navrhol, aby bol projekt spracovaný aj na Slnečnú, OZ 

vyjadrilo súhlas  

• Informovala o možnosti opravy hasičskej striekačky, cena opravy cca do 3 000,- Eur s tým, 

že bude prerobený motor 1200 na 1500, OZ vyjadrilo súhlas 

• Informovala o havarijnom stave strechy bytovky, musia sa nutne opraviť  6 blokov (vetracie 

šachty + okno) z dôvodu zatekania, zároveň požiadala firmu, aby zaslala cenovú ponuku na 

opravu strechy Kultúrneho domu z dôvodu zatekania; 

• Informovala o oprave Domu smútku – boli urobené zmeny vo výkaze a výmere- zároveň je 

potrebné dokončiť oplotenie, (potreba nákupu BT) z dôvodu zarastenia plotu krovím – OZ 

vyjadrilo súhlas 

• Informovala o Zmene a doplnkoch UP č. 6 – je v procese schvaľovania  

• Zároveň informovala, že v spolupráci  s VVaK dávame do poriadku Zmluvu o výkone 

správy, pretože nie celá infraštruktúra obce je v správe VVaK; 

• Informovala, že prebiehajú práce ohľadom spracovania Pasportov ciest v obci Sokoľ.  

 

 

 

Záver 

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

  

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

 

MUDr. Oto Brandebur  .................................................... 

 

 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 

 


