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

dňa 03.6.2019 
 

Termín konania :        03.06.2019 

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní poslanci:      podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľom a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

5. Kontrola prijatých uznesení 

6. Informácia starostu o svojej činnosti  od posledného zasadnutia - ústna informácia 

7. Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,  ktorej 

zriaďovateľom je obec 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ na II. polrok 2019 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ k návrhu záverečného účtu Obce Sokoľ 

za rok 2018 

10. Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2018 

11. Žiadosť o úhradu za poskytovanie sociálnej služby prijímateľky sociálnych služieb p. 

Balogovej Justíny 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku - p. Sulyoková 

13. Iniciatívna Wifi4EU 

14. Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie v pôsobnosti MF SR č. 26825/2005-441 na 

rok 2019 

15. Realizácia schváleného projektu POD 2019 

16. Časový harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 

17. Zámer  vysporiadanie - výkup pozemkov  v katastrálnom území obce Sokoľ 

18. Dopyty poslancov 

19. Rôzne 

20. Záver 

Z dôvodu vypustenie bodu programu č. 11 – Žiadosť o úhradu za poskytovanie sociálnej 

služby prijímateľky sociálnych služieb p. Justíny Balogovej, došlo k posunutiu ostatných 

bodov programu, bod č. 3 a bod č. 4 boli zamenené. Program zasadnutia OZ bol nasledovný: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Kontrola prijatých uznesení 

6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia 

7. Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je obec 



8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sokoľ na II. polrok 2019 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ k návrhu záverečného účtu Obce Sokoľ 

za rok 2018 

10. Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2018 

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku - p. Sulyoková 

12. Iniciatívna Wifi4EU  

13. Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie v pôsobnosti MF SR č. 26825/2005-441 

na rok 2019 

14. Realizácia schváleného projektu POD 2019 

15. Časový harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 

16. Zámer  vysporiadanie - výkup pozemkov  v katastrálnom území obce Sokoľ 

17. Dopyty poslancov 

18. Rôzne 

19. Záver 

 

 

K bodu č. 1 a 4 

Starosta obce, Ing. Ľuboš Šuca v úvode zasadnutia informoval, 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 skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci, 1 

neprítomní a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 48 

 

K bodu č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Michal Hreščák 

- členovia: Ing. Gabriel Tutoky, PhD. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 47 

 

K bodu č. 2 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Mareka Onderka a Ing. Imricha 

Kapráľa. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová. 

 

 

K bodu č. 5 

Na prechádzajúcom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia 35 - 46 t.j 12 uznesení. Uznesenia 

boli splnené resp. boli konštatačného charakteru okrem: 

- uznesenie č. 41/2019 Zámer: Zapojenie sa do výzvy Environmentálneho fondu 

(Činnosť L5AP a Činnosť L5) L. Oblasť: zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. 

- uznesenie č. 42/2019 Zámer: Zapojenia sa do výzvy na predkladanie projektov 

financovaný a spolufinancovaných z regionálneho príspevku pod číslom 01/OÚ-

KS/2019- priorita D2-Podpora výstavby čistiarni odpadových vôd - odvádzanie a 

čistenie odpadových vôd 

K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie  

 



K bodu č. 6 

Ing. Ľuboš Šuca starosta obce informoval prítomných o svojej činnosti od posledného 

zastupiteľstva, t. j. od 25.03.2019. Okrem bežných prevádzkových činností sa pán starosta 

zúčastnil nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach a to: 

- pracovné stretnutia ohľadom pracovnej zdravotnej služby a platnosti súčasnej 

dokumentácie, 

- spracovanie a zabezpečenie podkladov k projektovej dokumentácií a predloženia 

žiadosti na envirofond k zatepleniu kultúrneho domu a obecného úradu ( stretnutia s 

projektovými manažérmi, štátna ochrana prírody a následne doplnenie žiadosti), 

- spracovanie a zabezpečenie podkladov k projektovej dokumentácií  na aktualizáciu 

projektu k čističke a kanalizácii v obci Sokoľ, 

- spracovanie žiadosti o dotácie a zabezpečenie potrebných podkladov k výzve 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR- opravy a rekonštrukcia 

priestorov obecného úradu a kultúrneho domu - 17 000 €.-, 

- spracovanie žiadosti o dotáciu a zabezpečenie potrebných podkladov k iniciatíve WIFI 

4EU- zriadenie Wifi zóny, 

- stretnutia s pani Bozogáňovou a pani Gallovou k možnému  riešeniu zámeru prenájmu 

kuchyne v kultúrnom dome,  

- 9.4.2019 - pracovné stretnutie s nájomníkmi bytov, súčasný stav, nájomné zmluvy, 

domový poriadok a občianske spolunažívanie, 

- 10.4.2019 - poplach dobrovoľných hasičov, 

- zabezpečenie pracovného náradia a stavebného materiálu pre práce na opravu rigola - 

ul. Hradná, 

- kontrola z požiarnej ochrany, 

- pracovné stretnutia na SPP – zmluvy a stretnutie ohľadom odchytu psov, 

- účasť na školení RVC - verejné obstarávanie, 

- dohľad a usmernenie k realizácií oprav ciest tryskovou metódou, 

- zameranie výtlkov a cenová ponuka na opravy na opravy asfaltového povrchu ciest po 

opravách na vodovodnom potrubí – konzultovanie s firmou Spojmix, 

- zabezpečenie vyhľadania poruchy a oprava poruchy na vodovodnom potrubí 

v bytovom dome, nákup materiálu, 

- účasť na odvolacom konaní na OÚ - odbore životného prostredia - čistička p. Šteiner, 

zabezpečenie a dovoz sadeníc gaštana a ich výsadba za bránou na ihrisku, 

- stretnutie s p. Bérešom – na vodárni ohľadom oprav ciest po poruchách na 

vodovodnom potrubí – cesty opravené v réžii vodárni, 

-  spracovanie pracovných zmlúv a dohôd – p. Gerečová, p. Krajňáková, 

- 30.4.2019 - zabezpečenie zasadnutia Mini regiónu Ružín v Sokoli, účasť na zasadnutí, 

- reklamácia a odvolanie v súdnom spore s firmou Bamar, zabezpečenie podkladov, 

- 2.5.2019 - účasť na seminári k schválenému projektu Programu obnovy dediny 

v Spišskom Hrhove, 

- pracovné stretnutia k projektovej dokumentácií a k možnostiam riešenia prekrytia 

potoka na ul. Hradná v Sokoli – p. Ing. Szanislo, 

- pracovné stretnutie k verejným obstarávaniam - p. Mihalíková (auto, zateplenie, 

projektová dokumentácia, POD 2019), 



- zabezpečenie príprav k plánovanému  turistickému pochodu 8. Mája 2019, 

- pracovné stretnutie s poslancami k projektu POD 2019 - technické riešenia prípadnej 

realizácie projektu, stromová alej pod elektrickým vedením, voľne ložený kamenný 

andezitový chodník na prístupových cestách k rodinným domom, 

- účasť na valnom zasadnutí RZO Košice – okolie v Čani - informácie k zasadnutiu 

Rady ZMOS, 30. snem ZMOS, 

- účasť na detskom vystúpení v MŠ pri príležitosti dňa matiek,  

- účasť na dvojdňovom 30. rokovaní snemu ZMOS v BA, - voľba predsedníctva 

ZMOSU, 

- zabezpečenie podkladov a doplnenie žiadosti o podporu z environmentálneho fondu na 

zateplenie KD a OÚ, 

- účasť na konferencií starostov spoločného úradu  Beniakovce,  

- oprava vyrovnanie prístupovej cesty k ihrisku Pod balkom. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 49 
 

K bodu č. 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo VZN č. 3/2019 o príspevku na čiastočnú úhrafu 

nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Sokoľ.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 50 

 

K bodu č. 8 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ na II. polrok 2019 bol 

schválený poslancami obecného zastupiteľstva.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 51 

 

K bodu č. 9 

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD., ako hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu a 

prítomným v súlade s § 18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predložila odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Sokoľ za rok 2018. Odborné 

stanovisko spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 52 

 

K bodu č. 10 

a) Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 

Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol 

zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový 

rozpočet ako schodkový. Finančné hospodárenie obce Sokoľ sa riadilo rozpočtom 

obce, ktorý bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 

235/2017 zo dňa 11.12.2017. 

b) Obecné zastupiteľstvo v Sokoli schvaľuje použitie prebytku v sume 75 500,18 EUR, 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 53 

 



K bodu č. 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje žiadosť p. Zuzany Sulyokovej o odkúpenie 

pozemku C-KN č. 1132/1, ktorou je parcela E-KN č. 443/1 vo vlastníctve obce Sokoľ 

v celkovej výmere 10 m
2 
evidovaná na LV 897 k. ú. Sokoľ.  

Výsledok hlasovania: za 2 poslanci, proti 4 poslanci, neprítomný 1 poslanec 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 54 

 

K bodu č. 12 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje zapojenie sa do Iniciatívy Wifi4EU – myšlienka 

bezplatného pripojenia sa na Wifi pre občanov na verejných miestach. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 55 

 

K bodu č. 13 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti 

o dotácie v pôsobnosti MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2019 – rekonštrukcia priestorov OÚ 

a KD.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 56 

 

K bodu č. 14 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje realizáciu už schváleného projektu POD 2019 -  

vytvorenie aleje a prírodného chodníka na hlavnej ulici. 

Výsledok hlasovania: proti 6 poslanci, neprítomný 1 poslanec 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 57 

 

 

K bodu č. 15 
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje časový harmonogram zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na II. polrok 2019 

Expedícia materiálov 

(pondelok) 

Rokovanie OZ 

(pondelok) 

Termín Termín Číslo 

26.08.2019 02.09.2019 VI 

2.12.2019 09.12.2019 VII 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 58 

 

 

 

K bodu č. 16 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje zámer vysporiadania, výkupu, zámeny časti 

pozemku na parcele CKN 810/1, súčasť parcely EKN 500/5 v k. ú. obce Sokoľ za účelom 

využitia na výstavbu miestnej komunikácie a prepojenia ul. Slnečnej s ul. Záhradnou, zároveň 

poveruje starostu obce jednať s majiteľom pozemku. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 59 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje: 

 

a) zámer vysporiadania, výkupu, zámeny pozemkov od pôvodných spoluvlastníkov, ktoré sa 

nachádzajú na Novom cintoríne vymedzenom geometrickým plánom č. 7/2016 

autorizačne overeným Ing. Zuzanou Buľkovou dňa 1.4.2016 a overeným Správou 

katastra 10.5.2016. Pozemky sú vedené ako orná pôdy v registri „E“ k.ú. Sokoľ– parcely 



č. 480/1, 481, 482, 483, 484, 485, 486,487 – oddelením novovzniknuté parcely KNC č. 

833/2, 833/3,833/4, 833/5, 833/6, 833/7,833/8, 833/9 vedené ako ostatné plochy, 

b)    poveruje starostu obce uzatváraním zmlúv a jednaním s vlastníkmi, 

c) kúpnu cenu pre výkup pozemkov na Novom cintoríne v sume maximálne 5 Eur/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 60 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje zámer vysporiadania, výkupu, zámeny časti 

pozemku na parcele  CKN 743/77, v katastrálnom území Obce Sokoľ za účelom využitia na 

výstavbu miestnej komunikácie na parcele CKN 743/7 a prepojenia  s prístupovou parcelou č. 

1430/14 k miestnemu vodojemu. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 61 

 

 

 

K bodu č. 17 

Starosta obce otvoril bod dopyty poslancov, kde: 

Ing. Vince sa pýtal na možnosť zakúpenia interaktívnej techniky, ktorá by slúžila pri 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva, žiadal o kontrolu nádrží, ktoré sa nachádzajú v lokalite 

nad Hrabinami a ktoré majú slúžiť na zadržiavanie dažďovej vody, ďalej žiadal o zrušenie 

dopravnej značky určujúcej najvyššiu povolenú rýchlosť pri jazdiarni, ktorá obmedzuje 

vodičov. Žiadal, aby sa starosta obce prioritne venoval oprave cesty na Hrabinách, ktorá je 

v zlom stave a na ktorú sa občania dlhodobo sťažujú a aby sa spojil s pánom starostom 

z Kostolian nad Hornádom ohľadom opravy cesty na úseku smerujúceho do obce Sokoľ. 

Navrhol, aby sa v bytovom dome zabudoval prietokový merač vody, ak by opäť nastal únik 

vody, a tak sa predišlo veľkému úniku. 

Starosta obce oznámil, že uvažoval o zakúpení projektora, ktorý by slúžil nie len pre 

zasadnutia. Čo sa týka nádrží, ktoré zachytávajú vodu musí sa spojiť s kompetentnými 

úradmi. Ohľadom najvyššej povolenej rýchlosti pôjde starosta na dopravný inšpektorát. Čo sa 

týka opravy cesty na Hrabinách, je potrebné ju najprv vysporiadať, zatiaľ sa bude riešiť iba 

provizórna oprava. Ohľadom cesty z Kostolian nad Hornádom do Sokoľa sa už starosta stretol 

s pánom Medvecom a spoločne posielali list na KSK, od ktorých má aj vyjadrenie že, oprava 

úseku cesty od križovatky po koniec intravilánu obce Kostoľany nad Hornádom smerom 

k obci Sokoľ a úsek cesty do mierneho kopca po lokalitu Hrabiny je na pláne v roku 2019 

a úsek cesty od konca obce Kostoľany nad Hornádom po Jazdiareň v rokoch 2020-2022. 

Prietokové merače v bytovom sa budú môcť zaviesť, uvidí sa aké budú možné technické 

riešenia. 

 

Rôzne 

Občan: Ako sa dá vybaviť opatrovateľská služba a či obec má aj možnosť zabezpečiť osobu 

na opatrovanie. 

Starosta obce oznámil, že s takouto situáciu sa ešte nestretol a preto je potrebné tieto 

záležitosti prejednať na spoločnom úrade Beniakovce. 

Kontrolórka obce povedala, že je potrebné si podať žiadosť na obec, popísať v nej situáciu 

o akú ide, následne sa táto žiadosť podáva na obci a tá sa ňou potom bude zaoberať. 

P. Bednár poukázal na mostík na Strašnom jarku, ktorý je na nebezpečnom úseku bez 

zábradlia (zákruta). 

Starosta obce oznámil, že ohľadom tohto mostíka už písal list na jeho opravu. 

P. Bednár sa sťažoval, že občania na Veternej ulici si rozširujú parkovanie až na ornú pôdu, 

ktorá je za ich pozemkami. 



P. Cinkaničová sa pýtala ako funguje prenajímanie sály KD a ako to je s nočným pokojom, 

nejedná sa o piatok a sobotu, ale ak má niekto prenajatú sálu v nedeľu, z toho dôvodu, že 

nájomcovia robia hluk a v pondelok ľudia vstávajú do práce. 

Starosta obce, sála KD je väčšinou využívaná na akcie, ktoré trvajú do rána, časy nie sú 

ošetrené, nie je stanovené do kedy môže oslava trvať, nie ste sama kto sa sťažoval a preto sa 

sála nebude poskytovať ľuďom, s ktorými v minulosti nastali problémy.  

P. Kapráľ, čo sa týka víkendov je oslava prípustná aj do skorých ranných hodín, ale nie počas 

nedele a pracovných dní, kedy ľudia vstávajú do práce. 

Starosta obce, čo sa týka prenajímania sály, tak tento rok bola sála dosť zaplnená, keďže 

v Družstevnej pri Hornáde sa momentálne sála neprenajíma. 

P. Sulyoková oznámila, že na Hradnej ulici pri pani Mašlejovej vyteká voda na cestu, možno 

z prasknutého potrubia. 

Starosta obce, na tejto ulici nie je vodovod, ale pošle tam pozrieť pracovníkov, môže byť 

upchatý rigol. 

P. Rudy, príjazdová cesta na lokalitu Sedličková je tak isto zničená a obec ju tam nikdy 

neopravovala, pýtal sa či by bolo možné, aby sa obec venovala oprave aj tejto cesty.  

Starosta obce, čo sa týka opravy ciest je ťažké stíhať opravovať všetky cesty, ak sa jedná iba 

o frézovaný asfalt s tým by nemal byť problém ho zabezpečiť, táto cesta nebola riešená, 

keďže oproti Slnečnej ulici nebola v takom zlom stave, určite sa budeme zaoberať aj opravou 

tejto cesty. 

P. Rudy, je šanca, že v obci niekedy bude kanalizácia? 

Starosta obce povedal, že bola podaná žiadosť o aktualizáciu projektu na kanalizáciu a čaká sa 

na vyjadrenie k tomuto projektu. 

P. Sulyoková sa sťažovala, že v záhradkárskej lokalite Uhrinč sú neprehliadne zákruty kvôli 

krovinám, ktoré tam rastú a niektoré rastú z nehnuteľností, ktoré sa tam nachádzajú, pretože 

majitelia sa to nestarajú. 

Starosta obce povedal, že pôjde na kontrolu a sa uvidí čo sa s tým bude dať robiť. 

P. Onderko oznámil, že na Nám. Š. Tutokyhu je kanál a cesta v havarijnom stave. 

Starosta obce povedal, že o tejto situácii sa vie, no nakoľko obec nemá dostatok pracovníkov 

nestíha sa všetko naraz opravovať, dokonca je problém zohnať aj firmy, nakoľko je sezóna 

opráv ciest a firmy majú zákazky. Táto situácia sa určite bude riešiť. 

 

Záver: 

Ing. Ľuboš Šuca uzatvoril zasadnutie a prítomným poďakoval za účasť a za podnety. 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

Marek Onderko  ................................................... 

 

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

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Šuca 

   starosta obce 


