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

dňa 05.11.2018 
 

Termín konania :        05.11.2017 o 19:00 hod. 

 

Miesto konania :         Obecný úrad  

 

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. Žiadosť o odkúpenie pozemku  

6. VZN o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č. 6  

7. VZN o vylepovaní volebných plagátov v obci Sokoľ   

8. VZN o podmienkach držania psov 

9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Sokoľ  

10. Záver 

 

Na návrh p. poslanca Dorova, ktorý predložil na porade poslancov boli vypustené body 

z programu zasadnutia: bod 5 a bod 9. Program zasadnutia OZ bol program následovný: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

4. Schválenie programu rokovania  

5. VZN o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č. 6  

6. VZN o vylepovaní volebných plagátov v obci Sokoľ   

7. VZN o podmienkach držania psov 

8. Záver 

  

K bodu č. 1 a 4 

Ing. Martina Dutková, PhD. otvorila obecné zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnili 5 poslanci 

a oboznámila prítomných s programom rokovania. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 286. 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Michal Hreščák 

- členovia: MUDr. Oto Brandebur  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 285 

 

 



2 

 

K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov Ing. Gabriela Tutukyho, PhD.                         

a Pavla Bednára. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová. 

 

K bodu č. 5 

Starostka obce predložila ÚP č. 6 Zmeny a doplnky. Poslanci obecného zastupiteľstva berú na 

vedomie stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky Košice, č. OU-KE-

OVBP1-2018/043825 zo dňa 31.10.2018 k preskúmaniu „Územného plánu obce Sokoľ – 

Zmien a doplnkov č.06“   podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci 

prerokovania „ Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č.06“. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú podľa §31 ods.1, §26 ods. 3 a §27, ods. 3 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 

neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4, písm. c) a §6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. Územný plán obce Sokoľ – Zmeny a doplnky č.06  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného 

plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č.06“. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 287 

 

K bodu č. 6 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Všeobecné záväzne nariadenie č. 5/2018 

o vylepovaní volebných plagátov v obci Sokoľ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 288 

 

K bodu č. 7 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Všeobecné záväzne nariadenie č. 6/2018, ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov s tým, že sa ruší VZN č. 3/2018 zo dňa 

3.9.2018.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 289 

 

 

Záver: 

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

Oto Brandebur sa poďakoval za spoluprácu starostke obce, poslancom obecného 

zastupiteľstva a občanom, ktorú odviedli v prospech obce. 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

Ing. Gabriel Tutoky, PhD.             ................................................... 

 

Pavol Bednár                          .................................................... 

 

 

  

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 


