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

dňa 13.06.2016 
 

Termín konania :        13.06.2016 

 

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 14.03.2016, ústna informácia   

6. Kontrola uznesení 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Sokoľ na II. polrok 2016 

8. Správa hlavnej kontrolórky o svojej činnosti za I. polrok 2016 

9. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Sokoľ  k návrhu záverečného účtu obce Sokoľ 

za rok 2015  

10. Záverečný účet obce Sokoľ  za rok 2015 

11. Fond opráv – smernica  

12. VZN o prevádzkovaní pohrebiska 

13. VZN o školskom obvode 

14. VZN o poskytovaní dotácii  

15. Rozpočtové opatrenia č. 2 /2016 (splátku úveru) 

16. Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa   

17. Predaj pozemku hodný osobitného zreteľa  

18. Zmluva o zriadení vecného bremena  

19. Odkúpenie pozemku Dom smútku  

20. Odkúpenie pozemku - ihrisko pri KD 

21. Odkúpenie pozemku– Nový cintorín  

22. Dopyty poslancov  

23. Rozbor trestnej činnosti za rok 2015 

24. Rôzne – Žiadosť o odpredaj pozemku  

25. Záver 

 

 

K bodu č. 1 a 4 

Ing. Martina Dutková, PhD., otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a skonštatovala, že 

je uznášania schopné. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednohlasne 

schválený. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 100 

 



K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Ing. Ľuboš Šuca 

- členovia: Martin Varga 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 101 

 

K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Tomáš Bednár a MUDr. Oto Brandebur 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková. 

 

K bodu č. 5 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala prítomných o svojej činnosti od 14.03.2016. Okrem 

bežných prevádzkových činností sa pani starostka zúčastnila na rokovaniach, poradách a 

školeniach a to: 

15.3.2016 – stretnutie s p. Szabovoou  OZ Uhrinč – zriadenie vecného bremena  

17.3.2016  - stretnutie s p. Tirpákom zo spoločnosti MKM ohľadom hospodárskeho dvora 

a riešením problematiky nárazových dažďov v chatovej osade Uhrinč  

22. a 24.3.2016 – jednanie na OU Košice – okolie v súvislosti s výrubom stromov 

30.3.2016, 14. a 21.4.2016 – stretnutie s p. Verešpejovou za účelom projektu na KD  

31.3.2016  - Regionálne združenie obcí Košice okolie - Čaňa- príprava na ZMOS 

4. a 7.4.2016 – stretnutie s geodetom p. Žihľavníkom vo veci  zamerania ihriska, Domu 

smútku a Nového cintorína  

5.4.2016 a 26.5.2016 – stretnutie s p. Maletérom ohľadom doriešenia obecného satelitu s VSD 

6.4.2016 – stretnutie s p. Ing. Ladislavom Olexom za účelom riešenia cesty Košice - Sokoľ  

7.4.2016, 24. a 27.5.2016 – stretnutie s p. audítorkou v súvislosti spracovania auditu za                

                                              rok 2015   

7.4.2016 - Stretnutie so záhradkármi – ohľadom poplatkov za KO 

12.4.2016 – Miniregion Ružín – ohľadom komunálnych odpadov  

18.a 20.4.2016 – stretnutie s p. Dagmar Kováčovou za účeom odkúpenia časti pozemku pri 

Dome smútku 

19.4.2016 – Výberové konanie na riaditeľa základnej školy  

22.4.2016 – stretnutie s p. Kačalom  v súvislosti výsadbou drevín na miestach, kde boli 

dreviny vyrúbané   

27-29.4.2016   - absolvovanie školenia starostov  

3.5.2016- Porada ohľadom potoka v Uhrinči za účasti  SVP, Mestských lesov, Lesov SR, 

OUŽP, Obec Sokoľ a Spoločnej úradovni za účelom prejednania porušovania vodného 

zákona 

7.5.2016 – Májová turistika  

8.5.2016 – Deň matiek  

9.5.2016 – rokovanie na SPF ohľadom výkupu pozemkov na  ihrisko pri kultúrnom dome 

10.5.2016 – jednanie s p. Fúra v súvislosti s komunálnym odpadom 

                    Stretnutie s nájomníkmi bytov kvôli riešeniu fondu opráv 

16.5.2016  - Kontrola z RÚVZ za účelom uvedenia KD do prevádzky  

        - projektanti – spracovanie energetického prepočtu k výzve na zateplenie 

                     kultúrneho domu  

18. 19.5.2016 – ZMOS  

20.5.2016 – prejednanie správneho konania na podnet p. Hirkalovej v súvislosti s výstavbou 

žumpy u p. Ninitza 

20.5.2016 –  kontrola miesta výstavby žumpy u p. Ninitz z okresného úradu 



24.5.2015 – Miniregión Ružín – ponuka mikroorganizmov na ČOV, komunálny odpad a  

prejednanie problematiky obce  

9.6.2016  - Valné zhromaždenie s vodárňami, na základe ktorého starostka obce informovala, 

že začiatok prác s plánovou kanalizáciou v našej obci je zatiaľ stanovený na rok 2017 

11.6.2016 – klub seniorov  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 102. 

 

K bodu č. 6 

Uznesenia od posledného zasadnutia OZ boli konštatačného charakteru. 

V súvislosti s plánovou výzvou na zníženie energetickej náročnosti budov boli prítomní 

informovaní, že výzva doposiaľ nevyšla. 

K uzneseniu č. 91/2016 zo dňa 14.03.2016 sa zrealizovala platba úveru Prima banke. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 103 

 

K bodu č. 7 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov.  

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány 

samosprávy obce. 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sokoľ na 2. polrok 2016  bol 

v zmysle § 18 f / 1 / b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov zverejnený na 

úradnej tabuli obce  a internetovej stránke obce. 

Ing. Ľuboš Šuca navrhol doplniť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ na 

II. polrok 2016 o úlohu – „Kontrola vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k súčasnému obdobiu v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve 

v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola stavu a vývoja záväzkov a pohľadávok obce, 

evidencia a hmotná zodpovednosť hnuteľného majetku, stav, evidencia a hmotná 

zodpovednosť skladových zásob k dátumu konania kontroly za predchádzajúce obdobie“. 

PhDr. Mária Balková podotkla, že kontrolór obce môže vykonať až následnú kontrolu. Je 

potrebné, aby inventarizáciu vykonali poslanci na základe poverenia starostky obce 

a následne hlavný kontrolór môže vykonať kontrolu. 

Ing. Ľuboš Šuca informoval, že posledná inventarizácia bola v roku 2012. Cieľom navrhnutej 

úlohy je porovnať skutočný stav so stavom v účtovníctve. 

Ing. Milada Jurková oboznámila prítomných o inventúre. Inventúra majetku by mala byť 

vykonaná raz za 4 roky. Starostka obce vydá príkaz na inventarizáciu pohľadávok a záväzkov, 

určí komisiu z poslancov a obyvateľov obce. Z inventarizácie za vyhotoví zápis. V prípade 

nezrovnalosti dôjde k nápravu a to buď vyradením majetku alebo jeho zaradením majetku do 

účtovníctva. 

Obecný úrad vykonal fyzickú inventarizáciu začiatkom roka 2015, informovala starostka 

obce. 

Ing. Ľuboš Šuca chce, aby sa zistil skutočný stav a vykonali sa zmeny. Chce, aby sa obec od 

niečoho odrazila. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 104 

 

K bodu č. 8 

PhDr. Mária Balková predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sokoľ 

za I. polrok 2016. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 105 



K bodu č. 9 

Obec v roku 2015 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 právnych predpisov. Obec Sokoľ zostavila aj viacročný rozpočet tak, ako 

to od roku  2007 stanovuje zákon a to na nasledujúce 3 roky. V tomto prípade na roky 2015, 

2016 a 2017.  

Rozpočet  obce na rok 2015 bol zostavený jako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový 

    Účtovná závierka poskytuje  pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Sokoľ a výsledky 

jej hospodárenia sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 106 

 

K bodu č. 10 

Účtovníčka, Ing. Milada Jurková informovala prítomných o rozpočte obec na rok 2015. 

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   

ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.01.2015 uznesením č. 4/2015. 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom   

z toho : 347 737 € 392 037,12 € 

Bežné príjmy 346 137 € 390 377,12 € 

Kapitálové príjmy 1 600 € 1 660 € 

Finančné príjmy 0 0 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom   

z toho : 328 328 € 325 866,23 € 

Bežné výdavky 278 828 € 299 137,85 € 

Kapitálové výdavky 16 900 € 2455 € 

Finančné výdavky 32 600 € 24 273,38 € 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 0 0 

Rozpočet obce   

 

 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  splnila  

povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4 t.j., že 

ročnú závierku obce overuje audítor. Správa nezávislého audítora bola spracovaná dňa 27.5. 

2016.  

Obec v roku 2015 hospodárila so ziskom 64 039,62 € a tieto prostriedky sa presunú do 

rezervného fondu obce. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 107 

 

K bodu č. 11 
Starostka obce sa na porade s nájomníkmi bytov informovala o výške fondu opráv čo 

predstavuje 0,5% obstarávacej ceny nájomného bytu 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 108 

 

 



Za člna bytovej komisie z radu nájomníkov bola zvolená p. Mária Jánošíková. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 117 

 

 

K bodu č. 12 

V súvislosti s kontrolou z RÚVZ na prevádzkovanie pohrebiska je obec povinná prijať nové 

VZN o jeho prevádzkovaní v zmysle novely zákona. V tejto súvislosti sa zmenil cenník 

služieb pre občanov bez trvalého pobytu v obci. Prenájom hrobového miesta na dobu 10 

rokov (jednohrobka) – občania bez TP je spoplatnené sumou 166,- € a na dobu 20 rokov 

(jednohrobka)                 sumou 332,- €. Ostatné náležitosti sú nemenné. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 109 

 

K bodu č. 13 

Od 1.1.2016 je v účinnosti nový zákon o školách. Nakoľko sa v našej obci zmenil školský 

obvod, v školskom roku 2016/2017 bude rozšírený počet ročníkov v našej základnej školy na 

ročníky 1. – 4. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 110 

 

K bodu č. 14 

Každá obec je povinná mať vypracované VZN o poskytovaní dotáciách. VZN okrem iného 

obsahuje aj kompetencie pri schvaľovaní dotácií, podmienky poskytovania dotácií, kritéria 

poskytnutia dotácií. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 111 

 

 

K bodu č. 15 

Zuzana Gajdošová predniesla prítomným rozpočtové opatrenie č. 2 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 112 

 

K bodu č. 16 

Obci Sokoľ bola doručená žiadosť od:   

1. p. Ing. Ľubomíra Makšima vo veci odkúpenia časti parcely KNC 1109/5 o výmere 

25m
2
, záhrady, LV č. 879. V tejto súvislosti je potrebné schváliť zámer na predaj 

nehnuteľného majetku v cene 10,- €/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 113 

 

2. p. Ing. Františka Špičku vo veci odkúpenia časti parcely KNC 1109/6 o výmere 20m
2
, 

záhrady, LV č. 879. V tejto súvislosti je potrebné schváliť zámer na predaj 

nehnuteľného majetku v cene 10,- €/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 114 

 

3. p. Róberta Jakubíka vo veci odkúpenia časti parcely KNC 1453/19 o výmere 32m
2
, 

trvale trávnatý porast, LV č. 485. V tejto súvislosti je potrebné schváliť zámer na 

predaj nehnuteľného majetku v cene 10,- €/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 115 

 

4. p. Mgr. Anny Lukáčovej vo veci odkúpenia časti parcely KNC 1129 o výmere 10m
2
, 

záhrady, LV č. 1435. V tejto súvislosti je potrebné schváliť zámer na predaj 

nehnuteľného majetku v cene 10,- €/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 116 



K bodu č. 17 
OZ dňa 14.03.2016 uznesením číslo 92/2016 schválilo zámer predaja nehnuteľného majetku 

p. Doc. Mgr. Renáte Gregovej, PhD. vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa.  Jedná sa o pozemok o výmere 7 m
2
, ktorý dlhodobo užíva. Pozemok je vedený 

v registri KNC 436/2 ako záhrady, zapísaný na liste vlastníctva č. 485, vedenom Správou 

katastra Košice-okolie, katastrálne územie Sokoľ. Cena nehnuteľnosti pri predaji je 10,- €/m
2
. 

Po schválení zámeru predaja je potrebné schváliť samotný predaj. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 118 

 

 

Obecnému úrad bola doručená žiadosť p.Ing. Františka Spičku vo veci odkúpenia parc. KNC 

č. 1006/3 – záhrady, s výmerou 206 m
2
. OZ na predchádzajúcom zasadnutí zámer predaja 

nehnuteľného majetku schválil a cena bola stanovená na 10,- €/m
2
. V prípade pána Špička je 

to kúpna cena 2060,- €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 119 

 

K bodu č. 18 

Obecné zastupiteľstvo dňa 30.03.2015 uznesením číslo 23/2015 schválilo zámer zriadenie 

vecného bremena – vodovodnej prípojky k záhradným chatkám podzemnej vodovodnej 

prípojky v predpokladanej dĺžke 5,43m v katastrálnom území Sokoľ, na parcele č. 465 KN C, 

druh pozemku orná pôda, LV č. 465, v zmysle Geometrického plánu č. 36/2016 zo dňa 

11.03.2016 pre Občianske združenie Uhrinč, Kopaná. Poslanci zriadenie vecného bremena 

jednohlasne schválili. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 120 

 

OZ jednohlasne schválilo zriadenie vecného bremena v znení: Vecné bremeno na kanalizačnú 

prípojku na slúžiacom pozemku, tak ako je zakreslené v geometrickom pláne č. 42/2016 zo 

dňa 29.05.2016 vyhotovenom Ing. Milošom Ondrušom, GEOFIX, Bruselská 10, Košice na 

parcele č. 312/1, zastavané plochy a nádvoria na LV č. 485 pre p. Klimovú.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 121 

 

Pán F. Martinásek podal žiadosť na odkúpenie časti obecnej parcely 1047/1 vedenej na liste 

vlastníctve č. 879 v katastrálnom území Obce Sokoľ. 

Ing. Ľuboš Šuca skonštatoval, že pokiaľ sa susedia nedohodnú, nie je možné pozemok 

odpredať. 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na neschválení zámeru odpredaja predmetného pozemku. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 122 

 

K bodu č. 19 

V súvislosti s kontrolou z RÚVZ bolo zistené, že pozemok pod Domom smútku nie je 

vysporiadaný. Vlastníkom pozemku je p. Kováčová. Na základe stretnutí s p. Kováčovou bola 

kúpa pozemkov na KNC parcele č. 485 vo výmere 124 m
2
 vedenom na LV č. 58 ako 

zastavané plochy a nádvoria a pozemok, parcela č. 486 o výmere 65 m
2
 vedená na LV č. 58  

ako ostatná plocha v katastrálnom území Sokoľ pre účely Domu smútku a pohrebiska 

v celkovej sume 135,- €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 123 

 

 

 

 



K bodu č. 20 

Za účelom výstavby športového ihriska za kultúrnym domom je potrebné  vykúpiť pozemky 

na parcele č. 3/6 vo výmere 244 m
2
, ostatné plochy, vedené na LV č. 976 za stanovenú sumu 

5,- €/m
2
. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 124 

 

 

K bodu č. 21 

V súvislosti vysporiadania pozemkov na Novom cintoríne, Obecné zastupiteľstvo Obce Sokoľ 

poveruje starostku obce vo veci prejednávania ceny pozemkov. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 125 

 

K bodu č. 22 

Michal Hreščák chcel vedieť, ako je to s pripravovanou kanalizáciou v našej obci. Podľa 

doterajších informácií je začiatok prác stanovený na rok 2017. 

Starostka obce, Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že v blízkej dobe obec budú 

kontaktovať zamestnanci vodární, čo bude predmetom rokovania. 

 

Michal Hreščák sa opýtal, ako sú ošetrené zmluvy s vodárňami v prípade opravy poruchy 

a uvedením cesty do pôvodného stavu. 

V tejto súvislosti, starostka obce informovala, že bola nájdená jedna zmluva a jednu zmluvu 

zaslali vodárne. Zo strany obce boli zaslané 2 listy – výzvy na uvedenie komunikácií do 

pôvodného stavu po odstránení poruchy. Do dnešného dňa obec nedostala odpoveď. 

 

Ing. Ľuboš Šuca uviedol, že finančná komisia si na zasadnutiach stanovila úlohy na II. polrok 

2016, kontrolu zmlúv. V prípade, že sa zmluvy nenájdu, urobia sa nové. 

 

Michal Hreščák chcel vedieť, ako je to so vstupom na Nový cintorín a so skládkou, ktorá sa 

tam nachádza a ktorá sa tam nehodí. 

Ing. Martina Dutková, PhD. podotkla, že okolie cintorína obec udržiava kosením a iné miesto 

na skládku obec nemá. 

 

 

K bodu č. 23 

Dňa 15.4.2016 bol obci z OR PZ v Košiciach – okolie, Obv. odd. PZ v Kysaku doručený list 

vo veci „Rozbor trestnej činnosti v obci Sokoľ“. 

Za rok 2015 došlo v katastri obci Sokoľ k 5 trestným veciam, z ktorých bolo celkovo 

objasnených 4, čo je 88%  a jedna trestná vec doposiaľ nebola objasnená. 

Z hľadiska priestupkovosti bolo zaznamenaných 8 priestupkov, z ktorých 5 bolo objasnených, 

čo je 62,5% a 2 priestupky doposiaľ neboli objasnené. 

V súvislosti s dopravnými nehodami, bola v roku 2015 zaznamenaná jedna dopravná nehoda 

bez zranenia a 3-krát boli realizované škodové udalosti. 

Za rok 2015 došlo v jednom prípade ku strate osobných dokladov a v chatovej lokalite 

Strašný jarok bola nájdená munícia, ktorú prevzal pyrotechnik KR PZ KE. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 126 

 

 

 

 

 



K bodu č. 24 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala prítomných, že pneumatiky už nie je možné 

sústreďovať v katastri obce. Každý pneuservis je povinný ich prevziať. Ďalej informovala, že 

občania sú povinný do 30.06.2016 uhradiť svoje nedoplatky, v opačnom prípade to obec 

postúpi exekútorovi. Taktiež je potrebné, aby si občania odkladali doklady o likvidovaní 

obsahu žúmp kvôli kontrole Okresného úradu Košice – okolie, odbor ochrany o životné 

prostredie. Ďalej informovala, že v čase od 4.7.2016 do 21.8.2016 budú úradné hodiny 

z dôvodu čerpania dovoleniek od 06.00 do 10.00 hodiny. Od 01.01.2016 sú všetci stavebníci, 

ktorí kolaudujú alebo požiadajú o dodatočné kolaudačné rozhodnutie dokladovať lístok 

o likvidácií odpadu pre OÚ. Z dôvodu väčšieho počtu odcudzenia kuka nádob starostka obce 

poprosila občanov, aby si svoje kuka nádoby označili menom. Dňa 2.7 sa uskutočnia Dni 

obce a touto cestou Ing. Martina Dutková, PhD. apelovala na poslancov, aby boli nápomocní. 

 

Ing. Ľuboš Šuca predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 127 

 

 

Pán Klesa apeloval na vecné bremeno – vodovodnú prípojku a tvrdil, že niečo tam nie je 

v poriadku, pretože OZ Uhrinč od nich žiadajú podpisy. 

Starostka obce podotkla, že zámer zriadenie vecného bremena – vodovodnej prípojky bol 

schválený ešte bývalým starostom. 

 

Pani M. Matejová chcela vedieť ako je to s parkoviskom a výstavbou plota hraničiacim 

s pozemkom p. R. Mateja a MŠ. Má totiž list, kde je uvedené, že práce sa musia uskutočniť 

do dvoch rokov a tiež sa jej nepáčilo, že všetky zasadnutia, ktoré súvisia s vyššie 

spomenutými problémami, sú prejednávané bez prítomnosti p. R. Mateja a že list s jeho 

iniciálmi bol vyvesený na nástenke v priestoroch nájomných bytoch. V súvislosti 

s parkoviskom bolo plánových 15 miest, kontajnery v areáli MŠ zaberajú 2 miesta. 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že s p. R. Matejom sa dohodli, že bude koordinovať 

práce na oplotení, avšak z dôvodu jeho pracovnej vyťaženosti nie je možné dohodnúť si 

termín rokovania.  

Pán Klesa oslovil zasadajúce zastupiteľstvo vo veci vybudovania cesty na Vyšnom Záhumni 

a nad p. Martináskom. Podľa jeho tvrdení si tieto cesty vybudovali chatári sami. Zároveň 

uviedol, že cesta, ktorú obec vysypala je ich pozemkom. Pani starostka informovala, že 

Veterná ulica je obecný pozemok. 

 

Pán Korschelt sa opýtal, či obec plánuje riešiť odvodnenie pozemkov. 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že obec nemôže investovať a robiť akékoľvek 

úpravy na pozemkoch, ktoré nie sú vlastníctvom obce. Každý vlastník by chrániť a starať sa 

o svoj pozemok, aby mu nevznikali škody. 

 

Pán Martinásek taktiež súhlasí so záverom finančnej komisie, aby v zimných mesiacoch bol 

znížený počet vývozov kontajnerov. 14.8.2014 bola povodeň, pri ktorej bol poškodený 

mostík. Chcel preto vedieť, prečo to nebolo nahlásené na príslušný okresný úrad a zároveň 

túto otázku položil p. V. Lastoveckému, ktorý ho odkázal na bývalého starostu. Súčasne sa 

ešte p. Martinásek opýtal, prečo sa prostriedky z rezervného fondu nemôžu použiť na opravu 

mostíka, nakoľko podľa jeho slov, v jeho okolí hrozí pandémia a tiež súhlasí s p. Korscheltom 

pri odvodnení pozemkov. 

Starostka obce sa vyjadrila, že p. Martináskovi išiel niekoľkrát list, kde mu bolo napísané, že 

mostík nie je majetkom obce, nemôže do neho investovať. Zároveň uviedla, že podľa starších 



pamätníkov, bol mostík nalomený z dôvodu prevádzky veľkého počtu ťažkých nákladných 

áut a to už v čase, keď sa využívala už teraz bývalá cestovináreň 

 

Pani Špičková navrhla, aby komisia zaoberajúca sa životným prostredím vykonala kontrolu za 

účelom o spôsobe likvidovania žúmp chát a rodinných domov v Uhrinči. Tiež sa opýtala, či 

by nebolo dobré, aby sa na verejné osvetlenie upevnili čidlá za účelom  šetrenia elektrickej 

energie a zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní obce, najmä pri 

autobusovej zastávke na Nám. Š. Tutokyho, kde sa kvety rozrastajú. 

Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že verejné osvetlenie ak aj svietilo cez deň, tak to 

z toho dôvodu, že kvôli skratu bola odstraňovaná porucha. 

 

Starostka obce, Ing. Martina Dutková, PhD. zasadnutie uzatvorila a prítomným poďakovala 

za účasť. 

 

Overovatelia zápisnice 

 

 

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

 

 

 

MUDr. Oto Brandebur  .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 

 


