Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 13.03.2017
Termín konania :

13.03.2017

Miesto konania :

sála kultúrneho domu

Prítomní poslanci:

podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice

Program 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 12.12.2016, ústna informácia
6. Kontrola uznesení
7. Rozpočtové opatrenia č. 1 /2017
8. Správa hlavnej kontrolórky o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie
9. Vysporiadanie pozemkov na Novom cintoríne
10. Výzva „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“
11. Inventarizácia majetku
12. Vysporiadanie pozemkov medzi obcou Sokoľ a p. Spišákom – zámena
13. Rozbor trestnej činnosti za rok 2016
14. Žiadosti o odkúpenie pozemkov - p. Csala, p. Lastovecký , p. Gábor
15. Dopyty poslancov
16. Rôzne – dotácie
17. Záver
K bodu č. 1 a 4
Starostka obce, Ing. Martina Dutková, PhD. v úvode zasadnutia informovala, 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 skonštatovala, že sú prítomní všetci
poslanci a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 158
K bodu č. 2
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- predseda: Michal Hreščák
- členovia: Ing. Ľuboš Šuca
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 159
K bodu č. 3
Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov MUDr. Ota Brandebura a Tomáša
Bednára
Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková.

K bodu č. 5
Ing. Martina Dutková, PhD., starostka obce informovala prítomných o svojej činnosti
od posledného zastupiteľstva, t. j. od 12.12.2016. Okrem bežných prevádzkových činností sa
pani starostka zúčastnila nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach a to:
13.12.2016 – stretnutie s p. Borovskou ohľadom možnosti vysporiadania pozemkov na
Novom cintoríne
14.12.2016 – rokovanie v súvislosti s riešením priestupku p. Repčáka na úseku Životného
prostredia - znečisťovanie splaškových vôd
17.12.2016 - Vianočné trhy. Zároveň sa starostka obce poďakovala všetkým tým, čo sa
podieľali na príprave a organizácii trhov.
20.12.2016 – RZ OKO - Čaňa
21.12.2016 - stretnutie ohľadom získania už podaných žiadostí na Envirofond na projekty
súvisiace s Výstavbou kompostoviska a výstavbou kanalizácie.
22.12.2016 - Stavebné konanie za účasti pracovníčok zo Spoločnej úradovne u p. Faraga a p.
Tutokyho
27.12.2016 – prezentácia obce v obci Šumiac – vystúpenie v kostole
30.12.2016 – Silvestrovské posedenie s dôchodcami
6.1.2017 - Stolnotenisový turnaj
7.1.2017 - Šachový turnaj
11.1.2017, 7.2.2017 – pracovné stretnutie na ÚPSVaR v súvislosti s prejednávaním
projektov v oblasti možnosti zamestnania
12.1.2017 - prejednávanie stavebných prác ohľadom rekonštrukcie Základnej školy so
spoločnosťou BAMAR SK, s.r.o.
24.1.2017 – absolvovanie školenia k výkladu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám
26.1.2017 – stretnutie s p. Borovskou prejednávanie možnosti prevodu pozemkov – Nový
cintorín
27.1.2017 - miesené zisťovanie u p. Boldižárovej
- pracovné stretnutie s riaditeľom SPF za účelom doriešenia cesty na Slnečnej ulici
a výrubu dane z nehnuteľnosti
1.2.2017 – stretnutie s p. Bašistovou z dôvodu prejednania – poskytnutie súčinnosti – úprava
styku otca s dieťaťom maloletej dcéry
- stretnutie Mikroregion Ružín
10.2.2017 - stretnutie s vlastníkmi pozemkov za účelom prejednania vecného bremena šachta na Novom cintoríne a OZ Uhrinč
- Fašiangové posedenie s dôchodcami – Ing. Martina Dutková, PhD, poďakovala
poslancom, ktorí sa zúčastnili posedenia a pomohli.
13.2.2017 – pracovné stretnutie s p. Štofkom ohľadom riešenia Územného plánu číslo 5
- stretnutie a rokovanie so stavebnou komisiou z dôvodu rekonštrukcie sociálnych
zariadení základnej školy a zapojenie sa do projektu, v ktorom pri havarijnom stave je
poskytnutá dotácia vo výške 15 000,- €
14.2.2017 – odovzdávanie zrekonštruovaných priestorov základnej školy po rekonštrukcii
- stretnutie s architektonické štúdiom z dôvodu prejednania a vypracovanie
podkladov Územného plánu č. 5
15.2.2017 - pracovná porada k vysporiadaniu pozemkov na Novom cintoríne, na ktorej boli
prítomní vlastníci ako aj poslanci informovaní o jednotlivých krokoch, o výkupnej cene
16.2.2017- za účasti pracovníčok stavebného úradu prebehla v obci kolaudácia 3 rodinných
domov

22.2.2017 - stretnutie s p. Spišákom v súvislosti s doriešením prevodu pozemkov na Slnečnej
ulici. Slovenský pozemkový fond časť pozemku na tejto ulici odpredal fy Mila Mare
a následne Mila Mare to predala p. Spišákovi. P. Starostka vyvolala urgentne stretnutie
s majiteľom a rokovala možnoti riešenia ako vyššie uvedený pozomeok dostať do vlastníctva
obce najmä z dôvodu prístupnosti na súkromné pozemky.
23.2.2017 - RZ OKO – informovala, že obce sa zapoja do spoločného VO na energie,
Informovala, že ZMOS sa intenzívne zaoberá riešením platov učiteľov a neriešia sa platy
zamestnancov vo verejnej správa, ktoré sú oproti platom učiteľom diametrálne vyššie,
zároveň informovala, že ZMOS sa zaoberá taktiež pracovným fondov učiteľov a ich
nadčasových hodín. Ďalej informovala, že riešenie havarijnej situácie Ružínského mosta peniaze, ktoré boli vyčlenené na opravu ciest Košice - Malá Lodina, ekonštrukciu mosta by
nemala ohroziť, čiže peniaze vyčlenené na opravu ciest zostávajú tak ako to bolo plánované.
Ďalej informovala, že ZMOS sa zaoberá aj Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie
a preferuje návrh, aby starosta mal taktiež možnosť hlasovať a aby bolo v zákone ošetrená aj
zodpovednosť poslancov.
2.3.2017 - Miniregión Ružín - Starostka obce informovala v súvislosti so snemom ZMOS, že
za mikroregión sa ho zúčastni ako delegát. Snem bol zvolaný do Bratislavy
- rokovanie s firmnou Decom z dôvodu elektronickej podateľne. Do projektu je
zapojených je 600 obci, avšak systém ešte nefunguje ako sa očakávalo.
28.2.2017 - pracovné stretnutie s p. Ing. Moňackým v súvislosti s projektom asistentov do
základnej školy
2.3.2017 - odovzdávanie stavby - Chodníka pri ZŠ
Po ukončení prezentácie svojej činnosti starostka obce vyzvala návrhovú a mandátovú
komisiu aby predniesli uznesenia. Návrhová komisia nemala pripravené uznesenia, čo je
úlohou návrhovej komisie, navrhovať uznesenia priamo na zastupiteľstve a predniesť ich
prítomným a nečakať na spracovanie starostkou obce.
V tomto bode sa slova neskôr ujali poslanci Michal Hreščák a Ing. Ľuboš Šuca.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 160
K bodu č. 6
Na predchádzajúcom zastupiteľstve, t. j. 12.12.2016 bolo prijatých 18 uznesení
s konštitučným charakterom, z ktorých
- uznesenie č. 151/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Sokoľ na obdobie do konca 1. polroka 2017 – trvá
- uznesenie č. 156/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje Plán kultúrnych
a športových podujatí na rok 2017 - trvá
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 161
K bodu č. 7
V súvislosti s úpravou rozpočtu a to príjmovej podpoložky a výdavkovej podpoložky je
potrebné prijať rozpočtové opatrenie, ktoré prítomným predniesla p. Zuzana Gajdošová:
Príjmy
Podpoložka

Schválený rozpočet za Úprava
rok 2017

Upravený rozpočet za
rok 2017

111003 – výnos dane
z príjmov poukázaný
územnej samospráve
247 121,- €

35 153,- €

282 274,- €

Príjmy spolu

35 153,- €

492 260,- €

457 107,- €

Jedná sa o zvýšenie výdavkových rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom celkové výdavky sa zmenia nasledovne:

Výdavky
Podpoložka
711001
–
pozemkov
Príjmy spolu

Schválený rozpočet za Úprava
rok 2017
nákup 2 000,- €
455 515,- €

Upravený rozpočet za
rok 2017

15 000,- €

17 000,- €

15 000,- €

470 515,- €

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 162
K bodu č. 8
PhDr. Mária Balková, ako hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu a prítomným
predložila a predniesla „Správu hlavnej kontrolórky Obce Sokoľ o svojej činnosti za
predchádzajúce obdobe“.
Zákon o obecnom zriadení v príslušných ustanoveniach §18 vymedzuje činnosti, ktoré
vykonáva hlavný kontrolór, ako:
- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov a výdavkov finančných operácií obce,
- kontrola vybavovania petícií a sťažností,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, vrátane nariadení obce,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
Tejto kontrole okrem obecného úradu podliehajú aj ďalšie kontrolované subjekty, ktorými sú:
- rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec (ZŠ, MŠ, ŠJ
a ŠKD),
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Sokoľ na roky 2017 – 2019 bol
vypracované a dňa 8.12.2016 predložené starostke obce Sokoľ a dňa 12.12.2016 zobraté na
vedomie poslancami obecného zastupiteľstva uznesením č. 146/2016.
Kontrolou bolo zistené, že predpis, t. j. suma, ktorú mali poplatníci uhradiť za komunálny
odpad podľa rozpočtu z roku 2015 predstavovala sumu 25 000,- €. Uhradená suma je
25 536,56 €, čo predstavuje plnenie na 102,15 %. Uhradená suma je vyššia aj z dôvodu, že
obec vybrala poplatky za komunálny odpad aj za minulé roky.
Predpis dane z nehnuteľnosti za rok 2016 v zmysle schváleného rozpočtu bol stanovený
v sume 25 000,- €, pričom celková uhradená suma bola vo výške 23 568,47 €, čo predstavuje
plnenie na 94,27 %.
Zoznam dlžníkov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť je vedený na obci za jednotlivé roky.
Obec dodržuje ustanovenia §7.

Občanom, ktorí si nesplnia svoje povinnosti sú zasielané výzvy na úhradu nedoplatkov za
jednotlivé roky. V roku 2017 bolo odoslaných 120 výziev, pričom takmer polovica neplatičov
svoj dlh uhradila.
Obec Sokoľ pri výbere dane za psa postupuje v zmysle VZN č. 1/2012, kde je platba za psa
chovaného v rodinnom dome stanovená na 7,- €. Predmetné VZN tiež obsahuje všetky
náležitosti, ako aj oslobodenia od platenia. Kontrolou bolo zistené, že predpis, t. j. suma,
ktorú mali daňovníci uhradiť v roku 2015 bola vo výške 1 500,- €, uhradená suma bola vo
výške 1520,80 € čo predstavuje plnenia na 101,39%.
Kontrolou bolo zistené, že rozpočet Obce Sokoľ na rok 2016 bol schválený uznesením č.
69/2015 zo dňa 14.12.2015. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom kontroly bolo zistiť, ako obec zabezpečuje plnenie v zmysle schváleného rozpočtu.
Koncom októbra 2016 bola vykonaná kontrola náhodne vybratých rozpočtovaných položiek –
cestovné náklady, výpočtová technika, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, noviny, štúdie
a posudky.
Kontrolou náhodne vybraných položiek bolo zistené, že čerpanie rozpočtu boli iba na tých
položkách, ktoré boli poslancami obecného zastupiteľstva schválené. Taktiež bolo zistené, že
čerpanie na nich bolo primerané kontrolovanému obdobiu. Čerpanie vo výške 91,48 na
položke štúdie bolo vyššie z dôvodu, že jednotlivé štúdia sa robia na projekty, ktoré sa
realizujú v lete a nie v zimnom období. Obec pri čerpaní rozpočtu na jednotlivých položkách
postupovala v súlade so schváleným rozpočtom.
V rámci kontroly čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov na Matriku a Regob za
rok 2016 bolo zistené, že MV SR, sekcia verejnej správy každoročne zasiela obciam
oznámenie o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Celková poskytnutá suma
bola vo výške 391,73 €. Tieto prostriedky sa použili na nákup kancelárskych potrieb. Keďže
v obci sa nenachádza matrika, dotácia na túto položku nie je obci poskytovaná.
V súvislosti s kontrolou čerpania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na 2016 bude
správa prednesená na najbližšom zasadnutí.
PhDr. Mária Balková sa tiež venovala kontrole dokladov týkajúcich sa vedenia evidencie
dokladov na účte školskej jedálne, kde sa kontrolovali úhrady za faktúry, poskytované
dotácie, ako aj vklady, napr. platby od cudzích stravníkov v termíne od 31.12.2014 do roku
2016.
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 163
K bodu č. 9
V súvislosti s vysporiadavaním pozemkov na Novom cintoríne, informovala starostka obce
o stave tejto úlohy s tým, že je potrebné prijať uznesenie najmä kvôli tomu, aby sa pohli veci
na katastrálnom úrade. V tejto veci bolo uskutočnené aj pracovné stretnutie s vlastníkmi
predmetných pozemkov, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci obecného zastupiteľstva, kde im
boli vysvetlené nasledujúce kroky a boli vyžiadané kontakty. Geometrický plán na predmetné
parcely je spracovaný od 10.05.2016 a niekoľkokrát ho poslanci videli. Jedná sa
o nadobudnutie nehnuteľného majetku, t. j. pozemkov na Novom cintoríne od pôvodných
spoluvlastníkov. Pozemky sú vedené v registri parciel E a ich odčlenením na základe
geometrického plánu vzniknú parcely v registri C.
Diskusia k bodu:
Ing. Ľuboš Šuca sa následne prítomných poslancov opýtal, či vedia čo schvaľujú, že
materiály na zastupiteľstvo je potrebné poslancom zaslať aspoň týždeň pred zastupiteľstvom.

Ing. Bartolomej Dorov podotkol, že chýba výkupná cena a komplexné informácie.
Starostka obce podotkla, že výkupná cena je predmetom ďalšej.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 164
Výkupná cena za 1 m2 je 5,- €
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 165
K bodu č. 10
Starostka obce, Ing. Martina Dutková, PhD. informovala o možnosti zapojenia sa do výzvy
„Zníženie energetickej náročnosti budov“, kód výzvy OPKZP – PO4 – SC431-2017-19.
V tejto súvislosti je prvoradé schválenie zámeru.
Diskusia k bodu:
P. M. Hreščák chcel vedieť, ako je to s platbou za vypracovanie projektu.
Ing. Ľ. Šuca podotkol, či už predmetná výzva nebola schvaľovaná.
Starostka obce Ing. Martina Dutková, PhD. v súvislosti so zaplatením na vypracovanie
projektu informovala, že projekt bol odovzdaný po termíne, za čo spracovateľovi hrozí
sankcia. Momentálne projekt študuje p. Ing. V. Rudy – člen stavebnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve a až po jeho vrátení sa pristúpi k rokovaniu so spracovateľom a vyfakturovaniu
penálov vyplývajúcich zo zmluvy.
Čo sa týka schvaľovania predmetnej výzvy, bola už schvaľovaná, ale keďže obec
v predchádzajúcej nezapojila z dôvodu nespracovaného projektu a bola zverejnená nová
výzva, s novým číslom, je potrebné znova prijať zámer.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 166
K bodu č. 11
Povinnosťou obce je raz za 4 roky vykonať fyzickú inventúru. Keďže posledná inventúra bola
vykonaná v roku 2013, tento rok je povinnosťou obce ju vykonať. V priestoroch MŠ, ZŠ a ŠJ
je už spísaný inventárny zoznam (súpis).
Diskusia k bodu:
Ing. Ľuboš Šuca sa ujal slova a vyjadril sa, že celý návrh na vykonanie inventúry je
bezpredmetný, nakoľko jeho a p. Huliča sa nikto neopýtal, či chcú byť v každej inventárnej
komisii. Navrhol pre všetky budovy, v ktorých sa má vykonávať inventúra zriadiť komisiu.
Tiež podotkol, že úlohu, ktorú dali kontrolórke obce vo vzťahu k inventúre bolo, aby zistila
kedy bola naposledy robená inventúra a evidencia majetku.
Starostka obce následne odpovedala, že sám pán Šuca a p. Hulič chcú pomáhať obci.
PhDr. Mária Balková kontrolórka obce informovala, v súvislosti s týmto bodom, že
informácie, boli zistené a sú súčasťou správy. V tejto súvislosti zdôraznila, že obec si nemôže
dovoliť nesplniť si povinnosť a každá jedna správa je odoslaná a archivovaná na ministerstve
vnútra. Podotkla, že povinnosťou kontrolóra je správu predniesť poslancom a občanom v deň
konania zastupiteľstva.
Na to hneď reagoval p. Šuca, ktorý sa vyjadril, že proti správe hlavnej kontrolórky nemá nič,
avšak bolo by dobré, ak by ju poslanci obdŕžali aspoň týždeň pred zastupiteľstvom, aby na ňu
mohli reagovať.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 167

Ing. Martina Dutková, PhD. ďalej informovala, že po rekonštrukcii základnej školy je
potrebné vyradiť majetok. Vzniesla dopyt na poslancov či by súhlasili s tým, aby sa
prebytočný a nepoužiteľný majetok v hodnote do 100,- € predal, príp. vyradil.
Diskusia s bodu:
Ing. Ľuboš Šuca navrhol, aby sa takéto kroky podnikli až po inventúre a aby každá komisia
mala na starosti jednu budovu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 168
Starostka obce sa tiež vzniesla dopyt na majetok, ktorého hodnota je do 200,- €, či je možné
ho predať, príp. vyradiť.
Diskusia k bodu:
Ing. Bartolomej Dorov navrhol vytvoriť zoznam kategórie majetku v hodnote do 100,- € a do
200,- €
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 169
Starostka obce tiež zdôraznila, že inventúra nie je prácou na jeden deň a že v každej komisii je
niekto, kto zodpovedá za inventúru. V tejto súvislosti sa schvaľuje len termín vykonania
inventarizácie.
K bodu č. 12
Starostka obce informovala o súčasnom stave na Slnečnej ulici. Jedná sa o pozemok, ktorý
Slovenský pozemkový fond odpredal firme Milamare a tá ho následne odpredala p. Spišákovi.
Predmetný pozemok tvorí súčasť ulice, ktorá je prístupovou cestou k súkromným pozemkom.
Po pracovnej porade s p. Spišákom bolo dohodnuté, že časť prístupovej cesty bude zamenená
za iný pozemok, za pozemok p.č. 1430/2.
Starostka obce ďalej informovala v súvislosti so vzniknutou situáciu, že rokovala so
Slovenským pozemkovým fondom, kde boli prerokované postupy. Obec v tejto veci koná už
vyššie 1,5 roka; bol spracovaný geometrický plán, následne bol urobený projekt na cestu, aby
sa mohlo začať územné konanie, ktoré už tiež bolo odobrené stavebným úradom Kostoľany
nad Hornádom, a však medzitým to prešlo do vlastníctva p. Spišáka.
V súvislosti so zámenou pozemkov, p. Spišák dal urobiť geometrický plán. Poslanci aj preto
nedostali žiadne materiály, pretože vzniknutá situácia sa považuje za havarijný stav a všetko
sa rieši veľmi operatívne.
Diskusia k bodu:
Ing. Bartolomej Dorov na margo tohto informoval, že jedná sa o časť cesty od p. Lengeňa až
po
p.
Viktora
Mateja.
V prípade,
že
by
sa
obec
s p.
Spišákom nedohodla, vlastníci pozemkov by boli odrezaní a mali by veľmi sťažený prístup
k svojim pozemkom. Zároveň zdôraznil, že sa mu nepáči postup Slovenského pozemkového
fondu.
Pán Michal Hreščák podotkol, že až na jeho dotaz obdŕžali materiály k predmetnej situácii
a slovo dal – osvojil si vystúpenie p. Mezenceva.
Pán Mezencev vystúpil a informoval, že ak obec koná v mene zákona, nie je možné aby ju
Slovenský pozemkový fond obišiel. Cesty musia byť verejnoprospešné a musia byť schválené
obecným zastupiteľstvom.
Pán Hulič sa opýtal, čo riešila pani starostka na Slovenskom pozemkovom fonde, ak tam bola
9-krát. Prečo sa neakceptoval územný plán obce z roku 2008, v ktorom už predmetná cesta je
zakreslená.
Pán V. Štofka chcel vedieť, prečo p. Spišák pozemok nedaruje obci, že on si sám platí všetky
projekty.

Ing. Ľuboš Šuca sa opýtal, prečo neboli prizvaní do rokovania s p. Spišák a že on sám bol
dnes o 16.00 hod. nafotiť parcelu a do konečného hlasovania sú podľa neho poslanci
dotlačení.
Starostka obce Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že v súvislosti s jednaním so
Slovenským pozemkovým fondom bola riešená cesta. S riaditeľom SPF dospeli k záveru, že
sa urobí geometrický plán a následne projekt, ktorý je potrebné pre územné konanie.
Geometrický plán je už hotový, ale nebolo možné ho do začiatku obecného zastupiteľstva
doručiť. Je to dlhodobý proces. Ďalej informovala, že ani na jednom stretnutí s p. Spišákom
nepadlo rozhodnutie, že pozemky budú obci darované.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 170
K bodu č. 13
V katastri obce Sokoľ boli za obdobie 01.01.2016 do 31.12.2016 spáchané nasledujúci trestné
veci:
- 2 prípady porušovania domovej slobody,
- 2 prípady nebezpečného vyhrážania,
- 2 prípady krádeže,
- 1 prípad zanedbania povinnej výživy,
- 1 prípad podvodu,
- 2 prípady ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Oproti roku 2015 bol zaznamenaný dvojnásobný nárast trestnej činnosti v piatich trestných
činoch.
V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bolo v katastri obce Sokoľ zaznamenaných tunajším
OO PZ Kysak celkovo 19 priestupkov, a to:
- 2 priestupky na úseku ochrany životného prostredia – zaslaný na OcÚ Sokoľ,
- 7 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu – objasnené, predložené na OÚ
Košice – okolie,
- 10 priestupkov proti majetku.
Pri porovnaní nápadu priestupkov z roku 2016 oproti roku 2015 bol zaznamenaný nárast
priestupkov.
V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola v katastri obce Sokoľ zaznamenaná 1 škodová
udalosť, ktorá bola dokumentovaná tunajším OO PZ Kysak a 3 dopravné nehody
dokumentované príslušníkmi skupiny dopravných nehôd.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 171
K bodu č. 14
Obecnému úradu boli doručené žiadosti vo veci odpredaja obecného pozemku od p. Csalu, p.
Lastoveckého a p. Gábora.
V súvislosti s odpredajom pozemku p. Csalovi sa starostka obce opýtala predsedov komisií
(stavebnej finančnej) prítomných poslancov, či už riešili na tvare miesta, keďže táto žiadosť
od p. Csalu nie je prvá.
Diskusia k bodu:
Ing. Ľuboš Šuca na to reagoval tým, že nie sú vytýčené hranice pozemku a na
predchádzajúcom zastupiteľstve to bolo odročené a čo majú poslanci schváliť, ak nie je nič
vytýčené.
Ing. Bartolomej Dorov navrhol, že ak obec predáva pozemok, je potrebné dať vyhotoviť
geometrický plán. V tomto prípade sa jedná o strategickú cestu a je potrebné ju zokruhovať.

Starostka obce informovala, že predmetná žiadosť bola odročená s tým, že poslanci vykonajú
šetrenie na tvári miesta. Myslí si tiež, že by bolo dobré pozemok si ponechať aj naďalej vo
vlastníctve a v súvislosti s odpredajom pozemkov na Novom cintoríne ho neskôr využiť pri
zámene.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 172
Pri odpredaji pozemku pre p. Gábora je potrebné aby bolo vykonané šetrenie na tvare miesta,
na čo pán Ing. Ľ. Šuca reagoval, že ich nikto neoslovil.
Starostka nielen pána Šucu, ale aj prítomných informovala, že poslanci sú schvaľovacím
orgánom pre predaji majetku a, že aj táto žiadosť bola prejednávaná v minulom roku.
V prípade p. Lukáša Lastoveckého pán Ing. Ľ. Šuca predniesol stanovisko p. Buráka, ktorý je
zhotoviteľom územného plánu a ktorý sa vyjadril, že z dôvodu väčšieho rozhľadu
v križovatke neodporúča časť pozemku odpredať. Výsledkom diskusie je neschválenie
zámeru odpredaja pozemku p. Lastoveckému.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 173
K bodu č. 15
Ing. Ľ. Šuca reagoval na rekonštrukciu ZŠ, konkrétne poznamenal, že na chlapčenskom WC
je veľké okno (sklo) a bolo by dobré, ak by sa naň nalepila fólia.
Starostka obce informovala, že fólia je už objednaná.
Ing. Bartolomej Dorov chcel detailnejšie vedieť aké veci vybavuje starostka obce na
jednotlivých úradoch. Požiadal ju, aby viac rozviedla svoju činnosť.
Starostka obce informovala, že v tejto súvislosti sa riešia prevádzkové činnosti obce. Pri
kanalizácii a kompostovisku je žiadosť podaná. Čo sa týka kanalizácie, tak príslub VVaK je,
že začiatok prác by mal byť v roku 2017. Zároveň bola zaslaná žiadosť na Evirofond, len na
čiastkové financovanie vo výške 300 000 Eur – a to na časť Záhradnej a Hlavnej ulice s tým,
že napojenie by bolo na Družstevnú pri Hornáde.
Ing. Bartolomej Dorov sa opýtal, či by nebolo dobré Veternú ulicu pripravovať na napojenie
na ulicu Hradnú a či obec neplánuje rozšíriť IS na tejto ulici. Vyjadril sa, že je potrebné na
tejto ulici upraviť cestu.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že na Veternej ulici sú súkromné pozemky a čo sa
týka cesty, pre obec sú prvoradé hlavné ťahy a v blízkej dobe je naplánovaná úpravy cesty do
záhradkárskej osady Uhrinč.
Ing. Bartolomej Dorov poznamenal na adresu kontrolórky obce, aby sa vo svojej správe viac
zaoberala rozpočtom a kontrolovala účtovanie na jednotlivých účtoch.
PhDr. Mária Balková informovala, že tieto informácie sú súčasťou správy.
Ing. Ľuboš Šuca a Ing. Bartolomej Dorov predniesli návrh, aby v prípade výmeny žiarovky na
verejnom osvetlení sa viedla presná evidencia a aby sa na stĺpoch nasprejoval mesiac a rok
výmeny, príp. opravy a to z dôvodu spätnej kontroly v rámci reklamácie.
MUDr. Oto Brandebur v tejto veci navrhol, aby sa stĺpy označili tak, ako je to v meste Košice
na každej ulici.

K bodu č. 16
Obecnému úradu boli doručené žiadosti o dotáciu od OZ Žijem hudbou a ZŠ Družstevná pri
Hornáde.
OZ Žijem hudbou požiadalo o dotáciu vo výške 950,- €, čo zahŕňa finančné prostriedky na
technické zabezpečenie podujatia (ozvučenie, osvetlenie), prepravné náklady a neočakávané
výdavky. Tieto položky sú uvedené aj pri divadelných vystúpeniach.
ZŠ Družstevná pri Hornáde požiadala o dotáciu 40,- €, ktorá by bola použitá pre žiakov
7. a 9. ročníka
V prípade dotácie pre OZ Žijem hudbou poslanci schválili dotáciu vo výške 500,- €
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 174
A v prípade dotácie pre ZŠ Družstevná pri Hornáde poslanci neschválili dotáciu, pretože
žiadosť prišla po termíne a dotácia mala byť použitá v októbri 2016. Starostka obce
informovala, že s p. Mgr. Evou Štofkovou sa spojí a požiada ju, aby si znova obnovila
žiadosť.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 175
Starostka obce informovala aj o rekonštrukcii základnej školy, kde z ministerstva školstva
bola poskytnutá dotácia vo výške 15 000,- €. Peňažné prostriedky boli použité na riešenie
havarijnej situácie.
Ohľadom komunálneho odpadu informovala, že nálepky FÚRA 2017 budú v platnosti od
1.5.2017.
Ďalej informovala, že z celkovej výšky úveru cca 105 000 € bolo doteraz splatených 94 000,€. Obci ostáva uhradiť ešte 11 000,- €, ktoré vie uhradiť aj teraz. Avšak obec ich bude
splácať postupne a to z dôvodu, že ak by nám boli schválené investičné akcie a obec by
potrebovala úver na úhradu faktúr, aby sa tento úver len navýšil a obci by bol tak ponechaný
pôvodný úrok.
Informovala poslancov, že v týchto dňoch si občania vo svojich schránkach našli poučenie pre
držiteľov psov a ohlásenia k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať a vrátiť na obecný úrad.
Taktiež boli upozornení stavebníci, že ku kolaudácii je potrebné zdokladovať potvrdenie
o likvidácii odpadu.
Dňa 13.03.2017 zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu, kde hlavným bodom
programu bolo podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
a) starostky Obce Sokoľ za rok 2016 a to do 30.03.2016 podľa ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., čím si splnila zákonom
predpísané povinnosti a oznámenie doručila 10.03.2016
b) o splnení povinností podľa vyššie uvedeného zákona:
1. hlavná kontrolórka Obce Sokoľ, PhDr. Mária Balková predmetné oznámenie
doručila 10.03.2017
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 176
Ing. Martina Dutková, PhD. predniesla návrh na nadviazanie spolupráce sa s maďarskou
obcou, pre získanie dotácie. V tejto veci je potrebné najprv schváliť zámer a následne sa od
neho odvíjať ďalej.

Diskusia k bodu:
Ing. Bartolomej Dorov sa opýtal, či už bývalý starosta neuzatvoril s nejakou maďarskou
obcou zmluvu na čerpanie dotácií. Vzápätí na jeho pripomienku mu bolo oznámené, že
v minulosti nebola uzatvorená žiadna zmluva.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 177
Pán Mezencev vystúpil pred prítomných a mal pripomienky k priebehu rokovania OZ.
Ing. Anna Jozefová chcela vedieť prečo obec neposkytne dotáciu ZŠ Družstevnej pri
Hornáde, že ona sama hneď ráno pôjde a tých 40,- € im dá. Bolo jej odpovedané, že obec
poskytne dotácie, avšak musia predložiť novú žiadosť.
Ďalej chcela vedieť, ako je možné, že časť pozemku za kultúrnym domom, kde je
spoluvlastníkom aj pradedo menovanej, pán Hreščák, Šimko a neznámi vlastníci, bola
odkúpená od p. Hreščáka obcou a nebola ona ako spoluvlastník oslovená, tak isto ako p.
Šimko. Vyjadrila sa, že obec má v pláne jej „zobrať“ prístupovú cestu do záhrady a že ona
a takisto ani p. Šimko svoj podiel nepredajú.
Ing. Martina Dutková, PhD., uviedla, že v tomto prípade sa jedná o verejný záujem a obec má
v tom legitímne právo a preto pán Hreščák nemusel oslovovať ostatných spoluvlastníkov.
P. Margita Onderková v minulom roku obdŕžala upomienku na úhradu nedoplatku za
komunálny odpad. Bývalá zamestnankyňa ju poprosila, aby potvrdenie o úhrade priniesla na
obecný úrad, čo ona odignorovala a povedala, že ona nemôže za to, ako evidovali platby
v minulosti. Tiež chcela vedieť, prečo nie je Nový cintorín v lete pokosený.
Starostka obce informovala, že v minulosti neboli v počítači evidované všetky platby
a v prípade kosenia, obec mala kosačky v oprave, nebolo možné zabezpečiť kosenie na
cintoríne.
Ing. Martina Dutková, PhD. Informovala poslancov, že k 1.2. 2017 bol odvolaný zástupca
starostu Ing. Ľuboš Šuca a do funkcie zástupcu starostu menovala MUDr. Ota Bradebura.
Túto funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu.
Pán Michal Hreščák reagoval otázkou, aký je dôvod odvolania.
Starostka obce uviedla, že využila svoju kompetenciu a urobila to preto, lebo nebola spokojná
s úrovňou spolupráce, ktorá nebola takmer žiadna – skôr naopak neustále a tendenčné
napádanie práce starostky i zamestnancov obecného úradu výrazným spôsobom narúšalo
pracovnú atmosféru i akcieschopnosť obecného úradu.
Starostka obce informovala prítomných o pripravovaných kultúrnych podujatiach:
22.4.2017 - prezentácie obce v Kultúrparku - Ukrajina 2017
30.4.2017 - stavanie májov
8.5.2017 - turistický pochod
14. mája - Deň matiek
24.6.2017 - Dní obce Sokoľ
Ing. Ľuboš Šuca predniesol zápis zo 7. pracovnej porady Komisie legislatívnej, majetkovej
a finančnej. Opýtal sa, ako je to s dotáciou pre ŠK SOKOĽ, ktorému bola poskytnutá dotácia
vo výške 1000,- € a čerpaných bolo 0,- €.
Predseda Športového klubu Sokoľ, p. Viliam Lastovecky skonštatoval, že dotácia vo výške
1 000,- € nebola poskytnutá ŠK Sokoľ, ale obci na Dni obce na pohár starostky obce. A keďže
starostka obce z tých peňazí nič nepoužila, mal by ju pochváliť, že ušetrila obci peniaze.

Starostka obce vzhľadom k tomu, že niektorí poslanci nepoznajú zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, vysvetlila na tabuli poslancom výklad predmetného zákona od
právnikov:
1. OZ je zastupiteľský orgán, ktorý rokuje v zbore. Toto rokovanie má jedinú zákonom
predpokladanú formu a to "zasadnutie“ obecného zastupiteľstva zvolávané a vedené
spôsobom upraveným z. 369 a rokovacím poriadkom. Tzv. pracovné stretnutia nemajú
zákonnú oporu, t. z. sú akousi neformálnym prejavom spolupráce orgánov obce. A teda ich
uskutočnenie nie je nijak vynútiteľné navzájom.
- keďže zákon ju nepozná, tak ju ani vynucovať nemožno
2. Elementárna zásada o nemožnosti ukladania povinností obecným zastupiteľstvom
starostovi. Princíp rovného postavenia orgánov obce a horizontálnych právnych vzťahov.
Záver: prijatie takéhoto uznesenia by odporovalo zákonu.
Zároveň prečítala právomoci starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle
zákona 369/1990 Zb.
Komisia je vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu poradný, iniciatívny a kontrolný orgán
obecného zastupiteľstva.
Základnou úlohou komisie je plniť úlohu odborného poradného orgánu obecného
zastupiteľstva. Konkrétna komisia by mala byť zložená najmä z odborníkov.
Komisia má byť aj určitou „odbornou protiváhou“ na strane obecného zastupiteľstva vo
vzťahu k tým návrhom, ktoré pripravil aparát obecného úradu.
Komisia plní tiež kontrolné úlohy, teda je súčasťou vnútorného kontrolného systému obce.
Keďže ide o orgán obecného zastupiteľstva, hlavnou náplňou jej kontrolnej činnosti je
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a dodržiavania všeobecne záväzných
nariadení obce.
Komisia obecného zastupiteľstva obce nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc, je vyslovene
poradným orgánom. Nie je teda možné na komisiu podľa platného právneho stavbu delegovať
také právomoci, ktoré sú zákonom výhradne zverené starostovi obce alebo obecnému
zastupiteľstvu.
Komisia obecného zastupiteľstva nemá zákonné zmocnenie, ktorý by ju oprávňovalo
predvolávať, resp. predvádzať pred komisiu „účastníkov konania“.
Viliam Lastovecký sa ujal slova a svoju reč predniesol poslancom. Skonštatoval, že musia
vedieť čo schvaľujú. Čo sa týka poplatkov ŠK SOKOĽ, je to organizácia, ktorá slúži aj pre
obec. Tak isto, ako Urbariát neplatí obci za prenájom sály kultúrneho domu, ani ŠK SOKOĽ
neplatí za prenájom priestorov. Taktiež neplatí za spotrebu elektrickej energie, ktorá je
potiahnutá z Domu smútku. V minulosti boli na ihrisku unimobunky, v ktorých sa nachádzal
bufet. Boli oslovení Rastislav Matej, p. Móric a Zeleňák, či sú ochotní predávať. Pán Matej
odmietol, neskôr sa pozície predajcu ujal p. Móric a po ňom pán Zeleňák. Po niekoľkých
mesiacoch sa vzdali predaja v bufete a klub si hľadal nového predajcu. Aj tréneri, ktorí
trénujú, či už dorastencov alebo mužov, to robia bezplatne. Taktiež klub zabezpečil výstavbu
altánku, ktorý využívajú nielen futbalisti, ale celá obec.
Ing. Ľuboš Šuca na to reagoval, že nikto neútočí na ŠK SOKOĽ, ale že ihrisko sa prenajíma
bezplatne aj na komerčné účely, na čo mu p. Lastovecký odpovedal, že ľudia si tam prídu
zahrať futbal a idú domov.

Ing. Martina Dutková, PhD. podotkla, že p. Šucovi a Huličovi už nie sú poskytované žiadne
informácie, pretože v minulosti ich využívali neadekvátnym spôsobom. Taktiež títo páni
chodili na úrad a svojimi opakujúcimi sa otázkami zaťažovali pracovníčky obecného úradu.
Dokonca pán Hulič s pánom Sýkorom navrhovali, nie veľmi korektné riešenia ohľadom
zateplenia obecných budov, čo bolo striktne odmietnuté.
p. Michal Hreščák chcel vedieť, či je zmluva o rekonštrukcii základnej školy platná, pretože
vo výkaze a výmere je uvedená finálna suma za odvoz a likvidáciu odpadu s celkovou
hmotnosťou 4,29t v sume 1 569,- €, čo je podľa neho enormné navýšenie, pretože oslovil
nezáväzne niekoľko firiem a tie mu povedali sumu oveľa nižšiu.
Ďalej sa dopytoval, či obec má vyhotovenú revíznu správu, keďže v miestnostiach základnej
školy bola vykonaná aj výmena starej elektroinštalácie.
Ing. Martina Dutková, PhD. prítomných a poslancov informovala, že ešte pred samotným
začiatkom rekonštrukcie oslovila mailom každého poslanca, či nepomôže s hľadaním vhodnej
firmy. Keďže nereagovali a firma BAMAR SK, s.r.o. uviedla najlepšiu cenovú ponuku,
zákazku vyhrala ona. Pre obec je pri obstarávaní vždy dôležitá celková suma zákazky a nie
dielčie náklady.
V prípade výmeny starej elektroinštalácie, obec nemá revízne správy, pretože táto výmena
predstavovala nepredvídateľnú prácu, nakoľko riaditeľ základnej školy spomenul
pracovníkom firmy, že v počítačovej miestnosti bude nová počítačová technika a nevie ako je
s elektroinštaláciou a preto došlo k výmene. Aj pri tejto zákazke sa postupovalo v zmysle
zákona.
P. Viliam Lastovecký ešte na margo ŠK SOKOĽ dodal, že klubu vznikla škodová udalosť,
kedy zhorel nulák a v bufete a šatni došlo k poškodeniu všetkých elektrospotrebičov. Táto
škodová udalosť nebola hlásená na obecný úrad, jej celková suma bola cca 1 000,- € a klub si
ju hradil sám zo svojich financií.
Starostka obce na minulých zastupiteľstvách poprosila poslancov o spoluprácu, resp. pomoc
pri regulácii vývozov komunálneho odpadu, nakoľko na základe odporúčaní komisie
finančnej, legislatívnej a majetkovej bolo navrhnuté, aby sa množstvo vývozov 1 100
litrových nádob obmedzil v zimnom období na raz za dva týždne. Týmto opatrením došlo
k nezhodám medzi spoločnosťou Fúra a obcou.
Ďalej konštatovala, že p. Hulič jej ponúkol bezplatnú pomoc pri refinancovaní úveru.
Doporučená pani však za poskytnuté služby požadovala odmenu vo výške 1 000 €.
Ing. Štefan Dutko v závere zasadnutia vystúpil pred prítomných poslancov a obyvateľstvo –
upozornil, že je v tomto smere zaujatý, pretože je manželom starostky. Povedal, že je
sklamaný z činnosti poslaneckého zboru. Najmä z toho ako sa tendenčne vyťahujú veci len,
aby sa dokázalo, že úrad nefunguje, čo v konečnom dôsledku nie je pravda. Takmer celé
zastupiteľstvo p. Šuca argumentoval, že starostka obce s nimi málo komunikuje, no treba si
uvedomiť, že sú to práve oni, ktorí často nereagujú ani na maily. Neustále je starostka obce
zhadzovaná, ale pochvala za chod obce, za splácanie úveru, za výber daní a za kopec ďalších
vecí doteraz nepadla.
Čo sa týka p. Mezenceva, nemal dostať slovo od p. Hreščáka najmä ak poslanec ani nevie
s čím takto zmocnený diskutujúci vystúpi. Osobne si myslí, že zákon o obecnom zriadení
porušený nebol, možno bol porušený Rokovací poriadok, čo je však vnútorný predpis pre
zastupiteľstvo.
Vo vzťahu k uzneseniam (P. Šuca vo svojej správe uviedol, že uznesenia majú byť jasné
a nemali by sa odvolávať na zápisnice.) povedal, že tzv. rutinné uznesenia predpripravia na

úrade, ale konečné slovo má návrhová komisia a následne poslanci, ktorí ak
odsúhlasia/neodsúhlasia uznesenie zároveň tým dávajú najavo, že mu porozumeli.
V závere zasadnutia p. Michal Hreščák predniesol návrh na na vyčlenenie finančných
prostriedkov v celkovej sume vo výške 300 Eur na realizáciu výmeny osvetlenia
v počítačovej učebni základnej školy a 300 Eur na realizáciu zariadenia knižnice v základnej
škole, s čím vyslovili súhlas všetci poslanci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 178.
Záver:
Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie a prítomným poďakovala za účasť a za
podnety.
Overovatelia zápisnice
MUDr. Oto Brandebur
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