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

dňa 20.07.2015 
 

Termín konania :        20.07.2015 

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní           :          podľa prezenčnej listiny 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. 

6. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

7. Rôzne. 

8. Záver.  

 

K bodu č. 1 a 2 

Ing. Martina Dutková, PhD. otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a prítomných 

oboznámila s programom zasadnutia. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 44 

 

K bodu č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- Predseda: Martin Vajda 

- Členovia: Michal Hreščák 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 45 

 

K bodu č. 4 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Martin Varga a Tomáš Bednár. 

Za zapisovateľku bola zvolená Ing. Ivana Mlynáriková. 

 

K bodu č. 5 

Ing. Martina Dutková, PhD. predniesla časový harmonogram zasadnutí obecného 

zastupiteľstva Obce Sokoľ na II. polrok 2015. Termíny rokovania sú 28.09.2015 

a 14.12.2015. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 46 

 

K bodu č. 6 

Ing. Martina Dutková, PhD. pripomenula prítomných, že na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konajúceho sa dňa 01.06.2015 uznesením č. 30/2015 obecné zastupiteľstvo 

schválilo zámer „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“ 

(zateplenie KD, MŠ, Dom smútku). Výzva na tento zámer skončila a obecné zastupiteľstvo 

toto uznesenie ruší. 

Vyšla nová výzva č. 4.3.1. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie 

z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných 

budovách. 



 

Koniec výzvy je v novembri 2015. Financovanie je z Európskej únie v pomere 95:5. 95% 

hradí Európska únia a 5% obec zo svojich vlastných finančných prostriedkov. V prípade, že 

sa obec zapojí do tejto výzvy, bude obci pridelený projektant, ktorý spracuje všetky potrebné 

podklady, následne sa pristúpi k verejnému obstarávaniu. Žiadosť sa podá na ministerstve 

a v prípade, že žiadosť bude schválená, 55% finančných prostriedkov bude zaslaných na účet 

obce a práce musia ukončené do 12 – tich mesiacov od podpísania zmluvy. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 47 

 

K bodu č. 7 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2015 sa prejednávala budúcnosť ZŠ. Zo 

strany rodičov bol vznesený návrh na vytvorenie školského klubu detí. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje zriadenie školského klubu detí pri ZŠ Sokoľ a súhlasí s podaním žiadosti na 

ministerstvo školstva o zaradenie do siete škôl a školských zariadení od školského roku 

2015/2016. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 48. 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala o žiadosti p. Kačalovej, ktorá listom zo dňa 

10.06.2015 požiadala Obec Sokoľ o odkúpenie časti obecného pozemku na  p. č. 1047/1. 

Z hľadiska efektívnosti cestnej premávky je Ing. Martina Dutková, PhD. proti z dôvodu 

zúženia cesty. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj majetku obce – pozemku. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 49 

 

Nakoľko ZŠ v Sokoli nemá delegátov rady, Ing. Martina Dutková, PhD. navrhla, aby do za 

delegátov do rady ZŠ boli zvolení Tomáš Bednár a Ing. MUDr. Oto Brandebur a za delegátov 

do rady MŠ boli zvolení Martin Vajda a Martin Varga. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 50 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

Tomáš Bednár  ................................................... 

 

 

 

Martin Varga  .................................................... 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 


