Uznesenie č. 211/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ

volí
mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: predseda:, Ing. Ľuboš Šuca
členovia: Ing. Bartolomej Dorov

Výsledok hlasovania:
T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný

Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 212/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ

schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Program:
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 11.09.2017, ústna informácia
6. Kontrola uznesení
7. Zmena územného plánu č. 5 obce Sokoľ
8. Zmena územného plánu č. 6 obce Sokoľ
9. Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa - Jakubík, Gomory
10.Žiadosť o odkúpenie pozemku – Martinásek
11.Dopyty poslancov
12.Rôzne – informácia OZ Žijem hudbou - dotácia
13.Záver
Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný

Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 213/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ

Berie na vedomie
Informáciu starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 11.9.2017.

Výsledok hlasovania:
T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný

Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 214/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
Berie na vedomie
Kontrolu úloh a uznesení zo zasadnutia 11.9.2017

Výsledok hlasovania:
T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný

Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 215/2017
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu
berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky Košice, č.OU-KE-OVBP12017/038769 zo dňa 03.10.2017 k preskúmaniu „Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov
č.05“ podľa §25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov.
Súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania „ Územného plánu obce Sokoľ – Zmien
a doplnkov č.05“,
schvaľuje
podľa §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4 , písm. c) a §6, odst.1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Územný plán obce Sokoľ – Zmeny a doplnky č.05
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného
plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č.05“,
žiada
starostku obce
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „Územného plánu obce Sokoľ – Zmien
a doplnkov č.05“:
1. Zabezpečiť v súlade s § 6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásenie
Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2017 k záväzným častiam „Územného plánu obce Sokoľ –
Zmien a doplnkov č.05“.
2. Označiť dokumentáciu schváleného „Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č.05“
schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona.
3. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a doručiť ho
MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení.
4. Zabezpečiť v súlade s § 28 stavebného zákona uloženie dokumentácie „Územného plánu obce
Sokoľ – Zmien a doplnkov č.05“ na Obecnom úrade obce Sokoľ, na príslušnom stavebnom úrade
a na Okresnom úrade Košice, odbore výstavby a bytovej politiky.
5. Zverejniť v súlade s § 27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť „Územného plánu
obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č.05“ vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým
orgánom štátnej správy.
Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný
Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 216/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
berie na vedomie
žiadosti o zmenu územného plánu obce Sokoľ, ktoré predložili: Adrián Liško a spol. –
lokalita Slnečná Pavol Bednár a spol. – lokalita medzi Lažnicami.

Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný
Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 217/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
schvaľuje
a) práce súvisiace s obstarávaním zmien a doplnkov prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby (obstarávateľské činnosti) z rozpočtu obce Sokoľ
b) práce spojené so spracovaním zmien a doplnkov (vyhotovenie dokumentácie) na
náklady žiadateľov

Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov

M.Hreščak

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

za

x

proti

x

zdržal sa
neprítomný
Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

Ľ.Šuca

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 218/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ

Schvaľuje

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Sokoľ z
dôvodov hodných osobitného zreteľa, Obec Sokoľ má zámer predať nehnuteľný majetok:


pozemok v registri, parcela č. C KN 188/4 o výmere 46 m2, zastavaná plocha,
odčlenená od C KN 188 zapísaná na liste vlastníctva č. 485 geometrickým plánom č.
512/2017 vedenom Okresným úradom Košice okolie – katastrálny odbor Košice okolie, katastrálne územie Sokoľ Petrovi Jakubíkovi

Cena nehnuteľnosti: 10 Eur/m2
Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný
Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 219/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
Schvaľuje

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Sokoľ z
dôvodov hodných osobitného zreteľa, Obec Sokoľ má zámer predať nehnuteľný majetok:


Časti pozemku v registri C KN parcela č. 1085, oddelenej od parcely č. E KN č. 443/1
na ktorý nie je založený list vlastníctva o výmere 61 m2, v katastrálnom území Sokoľ
vedenej ako Záhrady p. Ľuboslavovi Gomorymu

Cena nehnuteľnosti: 10 Eur/m2
Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný
Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č. 220/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
neschvaľuje
žiadosť pána Františka Martináska zo dňa 8.9.2017 o odpredaj časti parcely C KN č. 1407/1 pred
parcelou C KN 1104/1 cca 100 m 2 a to z dôvodu prístupov k nehnuteľnostiam iných vlastníkov
pozemkov a prístupu záchranných zložiek k predmetným parcelám.
Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný
Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

Uznesenie č.221/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
ruší
uznesenie č. 174/2017 – ohľadom schválenej dotácie pre OZ Žijem hudbou zo dňa 13.03.2017

Výsledok hlasovania:

T. Bednár O.Brandebur B.Dorov
x

za

M.Hreščak

x

Ľ.Šuca

M.Vajda

M.Varga

x

x

x

proti
zdržal sa
neprítomný
Overili:
Martin Vajda
dňa:
Martin Varga
dňa:

x

x

23.10.2017
23.10.2017
Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

V Sokoli , 23.10.2017

