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

dňa 26.10.2017 
 

Termín konania :        26.10.2017 o 18:00 hod. 

 

Miesto konania :         Obecný úrad  

 

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. Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca 

4.1. Informácia o zániku mandátu poslanca 

4.2. Správa mandátovej komisie 

4.3. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva 

5.   Schválenie programu rokovania 

6.   Obstaranie zmeny územného plánu č. 6 obce Sokoľ 

7.   Rôzne 

8.   Záver 

 

K bodu č. 1 a 5 

Ing. Martina Dutková, PhD. otvorila obecné zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnili všetci 

poslanci a oboznámila prítomných s programom rokovania. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 225. 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Martin Vajda 

- členovia: Ing. Ľuboš Šuca  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 222 

 

K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov Ing. Gabriela Tutukyho, PhD.                         

a Pavla Bednára. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová. 

 

K bodu č. 4 a 4.1, 4.2 

Dňa 24.10.2017 Obecný úrad Sokoľ obdržal list od p. Tomáša Bednára a p. Martina Vargu, 

v ktorom sa v súlade s ustanoveniami § 25, ods. 2, písm. c), zákona č. 369/1990                              

Zb. o obecnom zriadení v úplnom znení vzdávajú mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

v Sokoli vo volebnom období  2014 – 2018.  

Na základe  výsledkov komunálnych volieb zo dňa 15.11.2014 bol tento uvoľnený mandát 

obsadený ďalšími náhradníkmi,   Ing. Gabrielom Tutokym, PhD. a Pavlom Bednárom vo 

volebnom obvode č. 1, v zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 
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Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11, ods. 2 funkcia poslanca je 

nezlučiteľná s funkciou:  

- starostu, 

- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 

- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej  

obcou, v ktorej bol zvolený, 

- podľa osobitného zákona – zákona č. 154/2001 Z.z o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry, 

s prihliadnutím na ustanovenia §25, ods. 2 písm. a), podľa ktorého mandát poslanca zaniká 

odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 

mandátová a návrhová komisia konštatuje, že pre výkon mandátu náhradných poslancov 

obecného zastupiteľstva v Sokoli Ing. Gabriela Tutokyho, PhD. a Pavla Bednára nie sú žiadne 

zákonné prekážky. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 223 

 

K bodu č. 4.3 

Náhradníci Ing. Gabriel Tutoky, PhD. a Pavol Bednár zložili zákonom podpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva v Sokoli, ktorý aj vlastnoručne podpísali. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 224 

 

K bodu č. 5 

Starostka obce predložila program rokovania OZ.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 225 

 

 

K bodu č. 6 

Starostka obce Sokoľ opätovne otvorila bod z predchádzajúceho zasadnutia OZ Obstaranie 

zmeny a doplnkov územného plánu obce Sokoľ č. 6, ktoré sa dotýkajú lokalít Nižne záhumnie 

a Medzi lažnicami.  

p. Ondrej Štofka, Pavol Hreščák a Pavol Bednár vysvetlili poslancom OZ situáciu pri 

prerezávaní cesty v lokalite Nižne záhumnie.  

Po rozprave OZ prijalo uznesenie č. 226 

 

 

K bodu č. 7 Záver: 

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

podnety. 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

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

 

 

  

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 


