Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 14.12.2015
Termín konania :

14.12.2015

Miesto konania :

sála kultúrneho domu

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 26.06.2015, ústna informácia
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
7. Rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2016
9. VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti
10. VZN o komunálnom poplatku
11. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
12. VZN o vylepovaní plagátov
13. Správa hlavnej kontrolórky o svojej činnosti za rok 2015
14. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2016
15. Dopyty poslancov
16. Rôzne
17. Záver

K bodu č. 1 a 4
Ing. Martina Dutková, PhD. otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, ospravedlnila
neúčasť poslancov Ing. Bartolomeja Dorova z dôvodu trvajúcej práceneschopnosti a Tomáš
Bednára z dôvodu pracovnej vyťaženosti a prítomných oboznámila s programom zasadnutia
a zároveň skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program zasadnutia
obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 65
K bodu č. 2
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- Predseda: Martin Varga
- Členovia: Martin Vajda
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 66
K bodu č. 3
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Michal Hreščák a Ing. Ľuboš Šuca.
Za zapisovateľku bola zvolená Ing. Ivana Mlynáriková.

K bodu č. 5
Ing. Martina Dutková, PhD. Informovala prítomných o svojej činnosti od 28.09.2015. Okrem
bežných prevádzkových činností sa pani starostka zúčastnila na rokovaniach, poradách a
školeniach a to:
29.9.2015 - Spoločný obecný úrad Beniakovce vo veci správneho konania mostíka p.
Špičkovej a p. Ferencovej, ktorý je vo vlastníctve p. Ferencovej.
- absolvovanie školenia starostov na ÚPSVaR ohľadom projektov v oblasti
podpory zamestnávania
30.9.2015 – Psychosociálne centrum z dôvodu vybavenie žiadosti pre žiaka ZŠ v Sokoli
-Spoločný obecný úrad Beniakovce vo veci správneho konania medzi p.
Martináskom a p. Kocúrovou v súvislosti s podaním „sťažnosti“ od p. Martináska na chov
hydiny p. Kocúrovej
6.10.2015
- v Obci Sokoľ prebiehali kolaudácie – Izák, Klimová, Jakubík, Gajdoš
6.10.2015
- na obecnom kontrola prebieha kontrola z NP Rodina a práce
13.10.2015
na Okresnom úrade životného prostredia bola prejednávaná štúdia na
kompostovisko
14.10.2015 na Okresnom úrade životného prostredia bol prejednávaný projekt na
kompostovisko a na Slovenskom pozemkovom fonde prebiehali rokovania z dôvodu
vyjadrenia sa obce k predaju pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu
19.10.2015 - stretnutie s p. Suchou za účelom spracovania žiadosti a podkladov ku
kompostovisku a kanalizácii čerpanie z Envirofondu
20.10.2015 - rokovanie na Okresnom úrade životného prostredia ohľadom bytu č. 20, kde
bolo prerušené konanie a obci bola uložená podmienka vypracovania projektu
požiarnej ochrany a následne schválenie požiarnej ochrany
- pracovné rokovanie na Slovenskom pozemkovom fonde za účelom doplnenia
vyjadrenia k pozemkom v správe Slovenského pozemkového fondu
27.10.12015 - pracovné jednanie v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel z dôvodu
výmeny plynomeru kuchyni a na Východoslovenských elektrárňach z dôvodu čierneho
odberu elektriny obecného satelitu
- pracovné stretnutie na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce
28.10.2015 - stretnutie s riaditeľom Slovenského pozemkového fondu za účelom
doriešenia pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu
- stretnutie s p. Kotuličom v súvislosti s vypracovaním projektu a prepočtu
spotrebičov v kuchyni pre vybavenie väčšieho plynového merača
3.11.2015
– v Obci Sokoľ prebiehali 3 kolaudácie – p. Janurik, p. Hronský, p. Beerová
4-6. 11.2015 - absolvovanie školenia starostov na tvorbu rozpočtu, priestupkové konania
7.11.2015
– v Obci Sokoľ sa konal 2. ročník - Ochutnávka zabíjačkových špecialít
9.11.2015

– stretnutie s dopravnou políciou ohľadom osadenia dopravných zrkadiel

12.-13.11.15 - absolvovanie školenia zo ZMOS pre starostov v Košickej Belej, kde sa
prejednával Zákon o obecnom zriadení, priestupkové konania.
19.11.2015 – stretnutie s predstaviteľmi Miniregión Ružín za účelom prípravy VZN
o odpadoch a prejednávanie priestupkov podľa § 5 občianskeho zákonníka

23.11.2015

– verejné prerokovanie na Magistráte mesta Košice v súvislosti so Stratégiou
rozvoja dopravných stavieb mesta Košice

26.-27.11.2015 - pokračovanie školenia zo ZMOS pre starostov so zámerom prípravy
rozpočtu
7.12.2015
- na obecom úrade prebiehala kontrola aktivačných pracovníkov pracujúcich na
§10 a § 12 z ÚPSVaR
Celkovo sa Ing. Martina Dutková, PhD. zúčastnila na rokovaniach na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny 6-krát, na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce bola 4-krát, s p. Borovskou
kvôli riešeniu transformácie bytu č. 20 na bytový priestor sa stretla 5-krát a so mzdárkou
4-krát.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 67
K bodu č. 6
Časový harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015 bol jednohlasne
schválený a k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
Plán je nasledovný:
- 14.03.2016,
- 13.06.2016,
- 12.09.2016,
- 12.12.2016.
Všetky materiály potrebné na zasadnutia a pozvánky budú poslancom obecného
zastupiteľstva doručené najneskôr týždeň pred jeho začatím.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 68
K bodu č. 7
Ing. Martina Dutková, PhD. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov informovala prítomných o rozpočte obce
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018, kde vymenovala jednotlivé položky rozpočtu,
predpokladané príjmy a výdavky obce.

SÚHRN
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

2016

2017

386312,2

373112,20

1500

1500

2018
373112,20
1500

21269,94

CELKOM PRIJMY:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

CELKOM VÝDAVKY:
ROZDIEL

374612,20

409082,14

374612,20

319205

309145

22500

0

309145
0

33750

32700

32700

375455

341845

341845

33627,14

32767,20

32767,20

Starostka obce Sokoľ, ako štatutárny zástupca obce je oprávnená vykonávať zmeny rozpočtu do
výšky 2 % z rozpočtovaných výdavkov obce Sokoľ na rok 2016 v súlade so zákonom SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 69
K bodu č.8
PhDr. Mária Balková, hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so stanoviskom
k rozpočtu na rok 2016, kde okrem zákonitosti rozpočtu, východiskových pokynov návrhu
rozpočtu, samotnej tvorby návrhu rozpočtu a základnej charakteristiky rozpočtu uviedla, že
návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce Sokoľ
schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017 – 2018 zobrať na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 70
K bodu č.9
Ing. Martina Dutková, PhD. ozrejmila skutočnosť pri vyrubení miestnej dani z nehnuteľností.
Poznamenala, že v porovnaní s minulým rokom sa okrem hodnoty stavebného pozemku
nemení žiadna hodnota.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 71
K bodu č.10
V súvislosti so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2016
nastáva zmena len pri stavebnom odpade, kde za drobný stavebný odpad obec bude vyberať
0,078€ za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Hodnota zmesového
odpadu sa nemení, ostáva 18,00€/os.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.72
K bodu č. 11
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prihliada na separovaný zber, kde povinnosťou obce je od
1.7.2016 separovať odpady. Dôslednou separáciou odpadu sa znížia náklady obce na vývoz
odpadu. Ing. Martina Dutková, PhD. podklady zaslala poslancom a do zasadnutia nikto
z poslancov tieto podklady nepripomienkoval.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.73
K bodu č. 12
Vzhľadom k tomu, že sa blížia voľby do NR SR je povinnosťou každej obce mať platné VZN
o vylepovaní plagátov volebných plagátov. K návrhu VZN doteraz neboli žiadne
pripomienky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 74
K bodu č. 13
Ing. Martina Dutková, PhD. vyzvala hlavnú kontrolórku obce aby informovala prítomných
o svojej činnosti za rok 2015. PhDr. Mária Balková ozrejmila kontroly, ktoré vykonala v I.
a čiastočne aj v II. polroku 2015. Predmetná správa je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 75

K bodu č. 14
PhDr. Mária Balková informovala o kontrolnej činnosti Obce Sokoľ za obdobie do konca I.
polroka 2016. Zároveň poslanci túto činnosť pripomienkovali o kontrolu prevádzky
hospodárnosti nájomných bytov v správe Obce Sokoľ za rok 2015.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 76
Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie a prítomným poďakovala za účasť.
K bodu č. 15
Ing. Ľuboš Šuca poznamenal, že v prípade prenajatia kultúrneho domu na spoločenské akcie
je potrebné objednávateľov upozorniť na prísny zákaz fajčenia v jeho priestoroch.
K bodu č. 16
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala o vzájomnej spolupráci s ÚPSVaR, vďaka ktorej
obec získala financie cca 20 000,00€. Taktiež informovala o plánoch základnej školy, ktorá
v roku 2016 zorganizuje školu v prírode a prítomných pozvala na blížiace sa akcie, ktorými si
Vianočné trhy (19.12) a Silvestrovská zábava (31.12) a novoročné akcie, Trojkráľový
stolnotenisový turnaj (19.1) a Šachový turnaj (23.1). V súčasnosti obec spracováva domový
poriadok pre nájomné byt.
Martin Vajda požiadal pani starostku, aby bližšie špecifikovala plán výdavkov na rok 2016.
Pani starostka podotkla, že v roku 2016 obec plánuje výmenu okien na obecnom úrade
a kultúrnom dome, súčasne aj výmenu okien v materskej škole, základnej škole a výmenu
sociálnych zariadení v materskej škole, ktoré po kontrole hygieny nespĺňajú hygienické
normy.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala o možnosti zapojenia sa do výzvy „Po stopách
osobností Košického kraja“. Obec Sokoľ má tiež svoju osobnosť, ktorou bol Štefan Tutoky.
Na počesť tohto významného učiteľa by sa vystavil pomník s jeho podobizňou.
Za pomoci výzvy je možné získať príspevky v celkovej hodnote
2000,00€ –
6000,00€.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 77
Ing. Ľuboš Šuca informoval o zasadnutí 3. pracovnej porady Komisie finančnej, legislatívnej
a majetkovej zo dňa 18.11.2015. Záverom z tejto porady je:
1. naďalej sledovať a vyhodnocovať prijaté opatrenia v súvislosti s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi,
2. pokračovať v spracovaní presnej evidencie chatových lokalít v katastrálnom území
obce - túto úlohu plniť priebežne počas roku 2016 počas plnenia úloh sdaní
a poplatkov v spojení s aktuálnymi katastrálnymi mapami a katastrálnou evidenciou,
priebežnú kontrolu plnenia uvedenej úlohy stanoviť na máj 2016 a koncovú na
november 2016,
3. zorganizovať stretnutie s vlastníkmi a užívateľmi chát a záhrad, resp. ich zástupcami
a nadviazať spoluprácu pri riešení možných problémov – odporúča zastupiteľstvu
navrhnúť konkrétny termín splnenia úlohy,
4. vykonať opatrenia na dodržanie všetkých povinností obce vyplývajúce zo zákona
č. 79/2015 Z. z.,
5. odporúčanie starostke obce a obecnému zastupiteľstvu na ponechanie stanoveného
poplatku za odvoz komunálneho odpadu v sume 18,00€/os./rok a rovnako ako aj pre
užívateľov a vlastníkov chát a záhrad v katastrálnom území obce a zníženie poplatku
o 30% občanom s trvalým pobytom, ktorí sú v hmotnej núdzi po preukázaní uvedenej

skutočnosti a osamelo žijúcim dôchodcom s trvalým pobytom, ktorí v zdaňovacom
období dovŕšia vek 62 rokov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 78
Ing. Ľuboš Šuca predniesol návrh odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18c ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 30% za
mesiac december 2015.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 79
Ing. Ľuboš Šuca ešte predniesol aj návrh platu starostu obce v zmysle § 3 ods. 1 zákona
č. 235/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov zvýšený o 30% za mesiac december 2015.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 80
Pani Mária Jánošíková uviedla, že závady, ktoré sú na obecných bytov sú od prevzatia bytov.
V rámci kontroly, ktorú má vykonať hlavný kontrolór obce by chcela požiadať, aby sa tieto
závady spísali. Podotkla, že nájomca si nemôže zo svojich financií hradiť všetky závady bytu.
PhDr. Mária Balková reagovala, že v zmysle vyhlášky o nájomných bytov je nájomca
povinný malé závady bytu odstrániť na vlastné náklady (napr. výmena vodovodnej batérie).
Mária Jánošíková informovala, že vady sa prenášajú z roka na rok a minulé vedenie obce
s tým nič nerobilo.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že nájomcom boli doručené listy, aby obratom na
obecný úrad doručili závady v byte. Správca nehnuteľnosti v prípade nejakej vady na byte,
rieši chybu ihneď. Bude zriadený aj fond opráv, kde je potrebné rokovanie so všetkými
nájomníkmi.
Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie, prítomným poďakovala za účasť a popriala
im príjemné sviatky.

Overovatelia zápisnice
Michal Hreščák

...................................................

Ing. Ľuboš Šuca

....................................................

Ing. Martina Dutková, PhD.

starostka obce

