
1 

 

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

dňa 11.12.2017 
 

Termín konania :        11.12.2017 o 19.00 hodine  

Ukončenie 

 

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 23. 10. 2017, ústna informácia   

6. Kontrola uznesení  

7. VZN o elektronizácii  

8. VZN o odpadoch (neplatiči)  

9. Navýšenie normatívu stravy  v školskej jedálni  

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2018 

11. Rozpočet na rok 2018 s výhľadom 2019-2020 

12. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018 

13. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2018 

14. Odpredaj pozemkov  

15. Čerpanie výdavkov z fondu opráv – maľovanie spol. priestorov 

16. Dopyty poslancov  

17. Rôzne  

18. 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 štyria 

poslanci traja neprítomný (ospravedlnení) a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Starostka obce pozmenila program rokovania  a vypustila bod č. 14 z dôvodu neuznášania. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 228 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Ing. Bartolomej Dorov 

- členovia: Michal Hreščák 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 227 
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K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov: Pavol Bednár a Ing. Gabriel Tutoky, 

PhD.  Za zapisovateľku bola určená Ing. Jana Kupcová. 

 

K bodu č. 5 

Ing. Martina Dutková, PhD. starostka obce informovala prítomných o svojej činnosti                                 

od posledného zastupiteľstva, t. j. od 23.10.2017. Okrem bežných prevádzkových činností sa 

pani starostka zúčastnila nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach: 

25.10.2017 – stretnutie s p. Sotolářom prekonzultovanie Územného plánu č. 6,  riešenie spisu 

firmy Bamar. 

26.10.2017 – Miniregión Ružín – prebiehala voľba ďalších členov výboru, prezentácia firmy 

webových stránok pre obce od firmy Weby Group. Zasadnutie obecné zastupiteľstva – 

podpísanie sľubu nových poslancov, vzdanie sa mandátu poslancov z pracovných dôvodov – 

T. Bednár, Martin Varga. 

30.10.2017  - stretnutie s p. Tomčákom ohľadom projektu do Envirofondu, - žiadosť o NFP – 

Zvonica. Stretnutie s p. Burákom a poslancami OZ – ohľadom územného plánu č. 6 z dôvodu 

spracovania územno- plánovacej dokumentácie.  

2.11.2017 -  stretnutie s p. Saniszlom – ďalšie riešenie  projektu na  školskú jedáleň.  

3.11.2017 –  ŠSD – Ján Lengeň výstavba plota na Hradnej ulici z dôvodu podnetov občanov.    

Konala sa volebná komisia – príprava volieb do VÚC. 

8.11.2017 – 10.11.2017 – školenie starostov – Aplikácia katastrálneho zákona a tým 

súvisiacich  predpisov v súvislosti s nakladaním majetku obce. Aktuálne úlohy obcí pri 

rozvoji telesnej a duševnej kultúry v obci, rozpočet samosprávy. 

13.11.2017 – predvolanie občanov v súvislosti s výstavbou pomníkov na novom cintoríne. 

Stretnutie s p. Burákom -  zmena územného plánu. 

15.11.2017 – priestupkové konanie na Okresnom úrade ohľadom p. Ačaia – poškodenie 

motorového vozidla. OÚ konzultácia k vyúčtovaniu volieb do VUC. 

15.11.2017 – stretnutie s p. Sotolářom – konzultácia ohľadom územného plánu 

16.11.23017 – s p. Špišak – možnosť riešenia pozemku Slnečná – výmenu pozemkov. 

20.11.2017 – stretnutie s p. Nykodýmom  a p. Bednárom – ohľadom zmeny ÚP č. 6. 

21.11.2017 – otvorenie kontroly na Sociálnej poisťovni v oblasti mzdových predpisov. 

22.11.2017 - porada poslancov k rozpočtu 2018, zároveň bol prizvaný p. Bereš, ktorý 

vysvetlil poslancom povinnosti obce k  pasportizácii ciest, čo obsahuje takáto dokumentácia. 

23.11.2017 – správne konanie – kolaudácia ČOV – p. Klimová.  

23.11.2017 – Mikroregión Ružín  - riešenie – vložného, nákup kalendárov pre občanov, MAS.  

28.11.2017 – stretnutie ohľadom stavebných povolení p. Jurčo – p. Horňák. 

30.11.2017 – stretnutie s p. Spišákom, DI Košice okolie a OÚ – doprava , p. Buľko – priepust 

pod cestou III. Triedy – pri Kostoľanoch nad Hornádom. 

2.12.2017 – posvätenie adventného venca pri KD Sokoľ.  

4.12.2017  - Workshop Funkčný mestský obvod – prezentácia výsledkov analýzy, ktorá bola 

spracovaná so starostami okolitých obcí, kde bola aj zaradená obec Sokoľ, UPJŠ ma zo 

spracovaného materiálu navrhnúť formy spolupráce medzi obcami a mestom Košice.  

8.12.2017 – posúdenie zdravotnej starostlivosti p. Tabačka, ukončenie kontroly zo Sociálnej 

poisťovne – boli drobné nedostatky , ktoré boli odstránené v priebehu kontroly.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 229 

 

K bodu č. 6 

Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ 23.10. a 26.10.2017 boli prijaté uznesenia 211 - 226                    

t.j. 16 uznesení. Uznesenia boli splnené, resp. boli konštatačného charakteru okrem: 

218/2017 – trvá – zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa p. Jakubík 

219/2017 – trvá – zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa p. Gomory 

226/2017 – trvá - obstaranie zmeny územného plánu č. 6 
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K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 230 

 

K bodu č. 7 

Poslanci OZ v Sokoli schvaľujú VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 231 

 

K bodu č. 8 

Poslanci OZ v Sokoli schvaľujú VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – dodatok č. 1. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 232 

 

K bodu č. 9 

Dňa 08.11.2017 podala vedúca školskej jedálne pri ZŠ a MŠ v Sokoli Gabriela Čorbová na 

obecnom úrade žiadosť, kde v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov žiada o odsúhlasenie navýšenia 

výšky príspevku, na nákup potravín. Ako dôvod vedúca školskej jedálne uviedla nárast cien 

potravín. Poslanci OZ v Sokoli schvaľujú s účinnosťou od 1.1.2018 

- výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa pre MŠ z pôvodného 3. pásma                               

do 4. pásma v hodnote 1,27 € 

- výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa pre stravovanie ZŠ z pôvodného                             

3. pásma do 4. pásma v hodnote (obed) 1,09 € 

- výšku  príspevku na stravovanie pre dospelých (školskí zamestnanci) z pôvodného                   

3. pásma do 4. pásma v hodnote 1,26 €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 233 

 

K bodu č. 10 

PhDr. Mária Balková prítomným predniesla v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Sokoľ na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce Sokoľ na 

rok 2018. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 

a k návrhu rozpočtu obce Sokoľ na rok 2018 bolo spracované na základe predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý bol 

spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 234 

 

K bodu č. 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020. OZ 

v Sokoli schválilo 

a) návrh rozpočtu na rok 2018 

b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starostka obce, a to 

starostke obce Sokoľ oprávnenosť vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 2 % z  

rozpočtovaných výdavkov obce Sokoľ na rok 2018 v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 235. 

 

K bodu č. 12 

PhDr. Mária Balková prítomným predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2018. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 236. 
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K bodu č. 13 

Ing. Martina Dutková, PhD. prítomných oboznámila o časovom harmonograme obecných 

zasadnutí na rok 2018 v zmysle platnej legislatívy v prípade nutnosti bude OZ zvolané 

priebežne.  

Termíny rokovania: 05.03.2018, 04.06.2018, 03.09.2018, 03.12.2018 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 237 

 

K bodu č. 14 

Starostka obce Ing. Martina Dutková, PhD. informovala o požiadavke nájomníkov bytov – 

vymaľovanie spoločných priestorov. Zároveň uviedla, že boli vymenené podlahy 

v spoločných priestoroch. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 238 

 

K bodu č. 15 

Starostka obce otvorila tému dopyty poslancov. Poslanci nemali žiaden dopyt. 

 

K bodu č. 16 

Starostka obce otvorila bod rôzne, kde prítomných informovala o: 

- MAS schválenie dotácie, - alokovaných je cca 1 200 000, Eur z toho výkonnostná 

alokácia je cca 1 100 000 Eur pre celú MAS  

- zapojili sme sa opätovne do výzvy kamerový systém, z prvej a druhej etapy neprišla 

doposiaľ žiadna odpoveď, 

- zapojili sme sa do výzvy ohľadom Zvonice, 

- zapojili sme sa do výzvy ohľadom Hasičskej zbrojnici, 

- starostka obce pozvala  všetkých prítomných na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 

dňa 16.12.2017 od 15. 00 – 20. 00 hod.  

- informovala ohľadom výkupu pozemkov na novom cintoríne, že z cca 220 vlastníkov 

ma obec už z 143 vlastníkmi uzatvorenú zmluvu, 

 

 

Záver: 

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

podnety. Všetkým popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Pavol Bednár                                     ................................................... 

 

 

Ing. Gabriel Tutoky, PhD.  .................................................... 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 

 

 


