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

dňa 02.01.2019 

 

Termín konania :        02.01.2019 

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní           :        podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia zasadnutia  OZ 

novozvoleným starostom 

2. Príhovor starostu obce 

3. Otvorenie zasadnutia 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Schválenie programu  zasadnutia OZ 

6. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

7. Overenie platnosti voľby starostu a zlučiteľnosť jeho funkcie 

8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich práce, voľba predsedov 

a členov 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Komunitný plán obce Sokoľ 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Pred samotným otvorením zasadnutia obecného zastupiteľstva, vystúpil pred prítomných 

poslanec Michal Hreščák, ktorý vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani Máriu 

Lietavovú, aby predniesla informácie týkajúce sa sľubu novozvoleného starostu a odovzdala 

mu insignie. 

 

K bodu č. 1 

Pani M. Lietavová pred prečítaním sľubu uviedla, že neexistujú zákonné dôvody, pre ktoré by 

novozvolený starosta nemohol zložiť sľub a zastávať tak funkciu starostu obce. 

Po prečítaní sľubu ho novozvolený starosta podpísal a následne mu boli odovzdané insignie. 

 

K bodu č. 2 a 3 

Ing. Ľuboš Šuca, ako starosta obce predniesol príhovor. 

„Skutočným víťazom volieb by sa mal stať spokojný občan. 

Povolebným úspechom by mala byť len vyššia kvalita života, ľudskosť, otvorenosť a dobré 

spolunažívanie občanov. Ak by sme zúžili našu krajinu len na malý priestor, ktorý by sme 

mohli nazvať domovom, rodiskom, obcou , uvedomíme si, že miera spokojnosti so životom v 

tomto priestore je rôzna. Myslím si, že je úplne prirodzené, že tu máme spokojných ľudí aj 

teraz. Je mojím prianím, aby nás táto skutočnosť, ktorú nevieme zmeniť, nerozdeľovala. 

Práve naopak skúsme v sebe nájsť toleranciu, empatiu a každý z nás sa zamyslíme ako ďalej. 

Tak ako spokojný človek chce, aby mu pozitívna nálada vydržala čo najdlhšie, tak aj 

nespokojný chce, aby sa veci pohli k lepšiemu. V podstate obom ide o to isté, o zachovanie , 

resp. vylepšenie stavu.  Nielen v našej obci, bolo, je a vždy bude čo vylepšovať a riešiť. A to 

nie je kritika. Do veľkej miery môže za to vývoj, ktorý nie je možne zastaviť. Rovnako sú to 



aj rozhodnutia, ktoré neboli vždy najlepšie a ktoré už nevieme zmeniť. 

Práve dopady novej doby na naše životy a budúci vývoj musíme spoločne ovplyvňovať čo 

najlepšie. Život v obci Sokoľ nemôžeme riadiť všetci. Do tejto funkcie ste si zvolili mňa. Tak 

ako malé dieťa sa vyvíja z malých krôčikov po stabilný beh, tak aj ja potrebujem čas, aby som 

sa so všetkým zoznámil. Zároveň ďakujem, všetkým tým, ktorí sa zúčastnili komunálnach 

volieb, ale najmä tým, ktorí ma podporili svojim hlasom. Touto cestou sa chcem poďakovať 

aj bývalej pani starostke Ing. Martine Dutkovej, PhD. a poslancom, za ich prácu“. 

Po prednesení príhovoru, Ing. Ľuboš Šuca skonštatoval, že na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášania schopné.  

 

K bodu č. 4 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Imrich Kapráľ a Ing. Juraj Vince 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková. 

 

K bodu č. 5 

Ing. Ľuboš Šuca predniesol pozmeňujúci návrh k programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, kde boli doplnené body 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a 12. Rôzne, ktoré 

v pôvodnom programe neboli zahrnuté. 

 

Program: 

1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia zasadnutia  OZ novozvoleným 

starostom 

2. Príhovor starostu obce 

3. Otvorenie zasadnutia 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Schválenie programu  zasadnutia OZ 

6. Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

7. Overenie platnosti voľby starostu a zlučiteľnosť jeho funkcie 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich práce, voľba predsedov a členov.  

10. Určenie platu starostu obce 

11. Komunitný plán obce Sokoľ 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2 

 

K bodu č. 6 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Michal Hreščák 

- členovia: Mária Jánošíková 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3 

 

 

 



K bodu č. 7 

Tak, ako uviedla predsedkyňa miestnej volebnej komisie, nie sú žiadne zákonné prekážky vo 

výkone mandátu  novozvoleného starostu Ing. Ľuboša Šucu vo volebnom období 2018 – 

2022. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4 

 

K bodu č. 8 

V súvislosti s pracovným vyťažením starostu obce je potrebné a vhodné, aby z radu poslancov 

bol zvolený jeden, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Takýmto povereným poslancom je Michal Hreščák. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 5 

 

 

K bodu č. 9 

Na základe rokovania poslancov a starostu obce, boli  aj na toto volebné obdobie volené 

komisie, avšak oproti minulému volebnému obdobiu, boli vyšpecifikované aj úlohy 

jednotlivých komisíí. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

Predseda komisie: Marek Onderko 

Členovia komisie: 

a) z radov poslancov: Ing. Gabriel Čorba, Michal Hreščák, Mária Jánošíková, Ing. 

Imrich Kapráľ, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Ing. Juraj Vince 

 

Náplň práce komisie: 

- predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie 

návrhov. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 6 

 

Komisia finančná, legislatívna a majetková 

Predseda komisie: Ing. Gabriel Tutoky, PhD. 

Členovia komisie: 

a) z radu poslancov: Ing. Imrich Kapráľ, Ing. Juraj Vince, Mária Jánošíková, Michal 

Hreščák 

b) z radu odborníkov obyvateľov obce a iných osôb:  Ing. Róbert Huliča, Ing. Bartolomej 

Dorov 

 

Náplň práce komisie: 

- dávať stanoviská k návrhu rozpočtu obce, 

- sledovať plnenie rozpočtu a doporučovať potrebné rozpočtové opatrenia,  

-  dohliada na hospodárenie s majetkom obce,  

-  vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju 

- preveruje možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity v obci,  

- získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na 

obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie,  



- spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ, 

- podľa potreby dáva podnety a stanoviska k príprave  navrhovaných všeobecne 

záväzných nariadení obce, smerníc  a k inej legislatívnej činnosti. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 7 

 

Komisia stavebná a dopravná 

Predseda komisie: Michal Hreščák 

Členovia komisie: 

a) z radu poslancov: Ing. Juraj Vince, Marek Onderko 

b) z radu odborníkov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Viliam Rudy, Miroslav Gábor, 

Josef Hofman, Pavol Bednár 

 

Náplň práce komisie: 

- vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti, 

- vyjadruje sa k návrhom investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko, 

- preveruje možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity obce v danej 

oblasti, 

- vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení, resp. k iným materiálom na 

úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko, 

- spolupodieľa sa pri kontrole kvality a úplnosti vykonaných stavebných  prác 

dodávateľmi nie len po ukončení ,ale aj v priebehu realizácie stavebných prác, 

- dáva návrhy, odporúčania na možné postupy pri realizácií stavebnej a obdobnej 

činnosti, opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a iných verejných 

priestorov objektov a budov. 

- spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 8 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

Predseda komisie: Ing. Imrich Kapráľ 

Členovia komisie: 

a) z radu poslancov: Marek Onderko, Ing. Gabriel Čorba 

b) z radu odborníkov obyvateľov obce a iných osôb: Peter Jurdák, Mgr. Dávid Dorov, 

Mária Lietavová 

 

Náplň práce komisie: 

- vyjadrovať sa k stavu  verejného poriadku v obci, 

- vyjadruje sa ku všetkým otázkam bezpečnosti a činnostiam, ktoré môžu narušiť 

verejný poriadok počas konania spoločenských, kultúrnych a športových akcií 

usporadúvaných jednotlivcami alebo organizáciami na celom katastrálnom území 

obce, 

- vyjadrovať a spolupodieľať sa pri riešení predložených sťažností, týkajúcich sa 

narúšania občianského a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, 

nedodržiavanie domového poriadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne 

záväzných nariadení obce, 

- kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním 

dochádza k ujme na ŽP a porušovaní verejného poriadku, 

- dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života 

v obci, 

- dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení 

v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci, 



- predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP 

v obci, 

- vyjadrovať sa k vydávaniu a schvaľovaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO 

odpadom v obci. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 9 

 

Komisia pre školstvo, šport, kultúru a mládež a sociálne veci 

Predseda komisie: Ing. Juraj Vince 

Členovia komisie: 

a) z radov poslancov: Ing. Gabriel Čorba, Marek Onderko, Mária Jánošíková 

b) z radov odborníkov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Anna Jozefová, Martin Vajda, 

Juraj Jánošík, Ing. Róbert Köver, Milan Koša, Pavol Hreščák 

 

Náplň práce komisie: 

- spolupodieľa sa vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie na území obce,  

- vyjadruje sa k podmienkam pre rozvoj kultúry a vzdelávania a ochrany kultúrnych 

pamiatok, 

- koordinuje a rozvíja kultúrne a športové aktivity v obci,  

- rozvíja výchovnú a propagačnú činnosť medzi občanmi zameranú na formovanie a 

upevňovanie priateľských medziľudských vzťahov, 

- podieľa sa pri tvorbe  podmienok pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych 

aktivít, 

- spolupodieľa sa pri tvorbe kalendára podujatí spoločenských organizácií,  

- spoluprácuje so spoločenskými organizáciami zaoberajúcimi sa športovými a 

kultúrnymi aktivitami v obci,  

- nadväzuje kontakty a spoluprácu so spoločenskými organizáciami v iných obciach 

zameranými na šport a kultúru, 

- úzko spolupracuje so základnou a materskou školou v obci,  

- vykonáva iniciatívu a podporuje starostlivosť o rodinu, deti a starých, zdravotne ťažko 

postihnutých občanov obce, 

- poskytuje poradenstvo v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 

- podieľa sa na príprave a realizácií školských, športových a kultúrnych akcií. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10 

 

Komisia bytová 

Predseda komisie: Mária Jánošíková 

Členovia komisie: 

a) z radov poslancov: Ing. Gabriel Čorba, Michal Hreščák, Ing. Imrich Kapráľ, Ing. 

Gabriel Tutoky, PhD., Ing. Juraj Vince, Marek Onderko 

 

Náplň práce komisie: 

- podieľa sa na riešení všetkých bytových otázok v rámci prideľovania nájomných 

bytov, opráv a údržb,  

- prehodnocuje požiadavky zo strany obyvateľov nájomných bytov,  

- dohliada v spolupráci so správcom na dodržiavanie pravidelných odborných 

prehliadok a odbornej kontroly bytového domu podľa platnej legislatívy, 

- dohliada na účelné hospodárenie s fondom opráv. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11 

 

 



K bodu č. 10 

Plat starostu obce je určený v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov vo výške základného platu t.j. 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2017, nakoľko rok 2018 ešte nie je vyčíslený,  vo 

výške  2 099  € (brutto) 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 12 

 

K bodu č. 11 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je povinnosťou obce mať 

spracovaný komunitný plán. V súvislosti s novelou tohto zákona, ktorá nadobúda účinnosť 

01.01.2019 musí komunitný plán obsahovať analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb, analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb 

a ďalších obyvateľov, analýzu demografických údajov a sociálnej situácie, časový plán 

realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb s 

určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, určenie 

cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto 

služieb. Povinnosťou každej obce je aktualizovať existujúci komunitný plán, schváliť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a zaslať VÚC.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 13 

 

K bodu č. 12 

Obec Sokoľ je síce vlastníkom služobného motorového vozidla, ale v súčasnosti je využívané 

aj pracovníkmi obecného úradu napríklad aj na nákup materiálu, príp. rozvoz stravy. Preto je 

potrebné, aby bolo schválené používanie súkromných áut starostu obce, aby nedošlo 

k situácii, kedy služobné auto budú potrebovať starosta obce a zamestnanci obecného úradu.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s používaním súkromných áut starostu obce s ŠPZ: KS-220-CK 

a KS-289-EG na služobné účely spojené s plnením úloh Obce Sokoľ.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie  č. 14 

 

K bodu č. 13 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení je starosta povinný do 60 dní odo 

dňa zloženia sľubu zvoliť si svojho zástupcu. Z radu poslancov bol zvolený Ing. Gabriel 

Tutoky, PhD. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 15 

 

K bodu č. 14 

Pán M. Salgari položil otázku v súvislosti s umiestnením poklopu na chodníku pred rodinným 

domom p. Ing. G. Tutokyho, PhD. Nielen Ing. G. Tutoky, PhD., ale aj Ing. Ľuboš Šuca 

uviedli, že v minulom roku na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválená ťarcha  

zabezpečujúca umiestnenie vodovodnej a elektrickej prípojky. Ing. Ľuboš Šuca ďalej 

podotkol, že vodárne sa súčasnosti bežne zbavujú zodpovednosti a kanalizačné a vodovodné 

poklopy umiestňujú na cestách. 

 

Pán Paľo chcel vedieť, kedy sa bude riešiť katastrofálny stav cesty do Uhrinča. Starosta obce 

uviedol, že prioritou obce je zriadenie kanalizácia. Po zistení aktuálneho stavu s vodárňami 

ohľadom kanalizácie, bude obec schopná reagovať na akútny stav ciest. Je totiž nelogické, 

aby obec najprv opravila cesty a následne začala s výstavbou kanalizácie. Čo sa týka cesty do 



Uhrinča, tak časť cesty je vo vlastníctve štátu a časť v súkromnom vlastníctve. Každopádne 

o aktuálnom stave budú občania informovaní.  

 

Pani Szulyoková chcela vedieť, ako bude vyzerať zimná údržba v obci túto zimu. Minulý rok 

podľa nej, bola údržba zle zvládnutá. Avšak pochvalila prácu p. Mareka Onderku, ktorý občas 

vykonal zimnú údržbu v obci a záhradkárskej lokalite Uhrinč.  

Ing. Ľ. Šuca informoval, že na zastupiteľstve konajúcom sa v septembri 2018 položil otázku 

už teraz bývalej starostke obce Ing. Martine Dutkovej, PhD. ohľadom zimnej údržby. Avšak 

jednoznačná odpoveď mu nebola daná. Po telefonickom rozhovore s konateľom, resp. 

majiteľom firmy SPOJMIX, ktorá je zazmluvnená realizovať zimnú údržbu v obci sa 

dozvedel, že firma nie je schopná realizovať zimnú údržbu, nakoľko majú nefunkčné vozidlá. 

V súčasnosti obec nemá nikoho, kto by realizoval zimnú údržbu ciest v obci, avšak obec 

hľadá a v prípade akútneho stavu pán Marek Onderko je schopný dočasne zabezpečiť údržbu 

ciest. 

 

Po skončení formálnej stránky zasadnutia obecného zastupiteľstva, Ing. Ľuboš Šuca 

prítomným poďakovať za účasť a pozval ich na občerstvenie.  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

Ing. Imrich Kapráľ  ................................................... 

 

 

 

Ing. Juraj Vince  .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Ľuboš Šuca 

starosta obce 


