Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 04.06.2018
Termín konania :
Ukončenie

04.06.2018 o 19.00 hodine

Miesto konania :

sála kultúrneho domu

Prítomní poslanci:

podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 05.03.2018, ústna informácia
Kontrola uznesení
Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Sokoľ k návrhu záverečného účtu obce Sokoľ za rok 2017
Záverečný účet za rok 2017
Zámer predaja nehnuteľného majetku – Jančíková
Návrh na vyradenie majetku – (PC Dane)
Vypovedanie zmluvy s fy. Daras – Zimná údržba
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Dopyty poslancov
Rôzne
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, poslancom bola pozvánka zaslaná.
Zároveň skonštatovala, že sú prítomní piati poslanci dvaja neprítomný (ospravedlnený) a teda
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 257
K bodu č. 2
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- predseda: Ing. Ľuboš Šuca
- členovia: Ing. Gabriel Tutoky, PhD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 256
K bodu č. 3
Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov: Pavla Bednára a MUDr. Ota Brandebura.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová.

K bodu č. 5
Ing. Martina Dutková, PhD. starostka obce informovala prítomných o svojej činnosti od posledného
zastupiteľstva, t. j. od 5.3.2018. Okrem bežných prevádzkových činností sa pani starostka zúčastnila
nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach:
7.3.2018 – stretnutie so záhradkármi ohľadom prerokovania problému cesty do záhradkárskej
lokality nad Rožkom
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12.3.2018 – návšteva Okresného úradu ŽP ohľadom nahlásenia nelegálnej skládky v lokalite pri
Hornáde a na Balku
13.3.2018 – zúčastnila sa kolaudácie ČOV u žiadateľky p. Špičkovej
14.3.2018 – stretnutie s firmou Natur-pack ohľadom navýšenia frekvencie separovaného odvozu
odpadu a dožiadania sa mechov pre záhradkárov, a s tým spojené riešenie umiestnenia 1100 l nádob
na separovaný zber pre záhradkárov
− stretnutie s p. arch. Burákom ohľadom Zmien a doplnkov UP č. 6
22.3.2018 – stretnutie so záhradkármi ohľadom prerokovania problematiky cesty
23.3.2018 – stretnutie s projektantkou ohľadom úpravy verejného priestranstva pri Dome smútku
23.3.2018 – zúčastnenie sa konferencii Dobrovoľných hasičských zborov ČR, SR , Maďarsko
23.3.2018 – účasť na stretnutí rady starostov s predsedom Košického samosprávneho kraja p.
Trnkom
26.3.2018 – účasť na regionálnom združení Košice okolie ohľadom poskytnutia informácií z KSK,
informácií z Rady Zmosu za účelom financovania preneseného výkonu štátnej správy a sociálneho
postavenia starostov
27.3.2018 – účasť na stretnutí MAS Čierná hora ohľadom prerokovania projektov
28.3.2018 – prerokovanie projektu ohľadom renovácie Domu smútku
11.4.2018 – účasť na stretnutí MAS Čierna Hora
11.4.2018 – prerokovanie ÚP č.6 so štátnymi orgánmi a zároveň aj verejné prerokovanie
16.4.2018 – účasť na rokovaní na Okresnom úrade, odbor školstva
− návšteva Okresného úradu ŽP a Krajského úradu – odbor výstavby ohľadom
vybavovania podkladov k žiadosti o NFP na kompostovisko a obstarania techniky
17.4.2018 – úvodné stretnutie na Okresnom úrade Košice – okolie ohľadom akčného plánu spracovania stratégie
18.4.2018, 20.4.2018, 23.4.2018 – účasť na prerokovaní na Okresnom úrade – odbor školstva
− vybavovanie podkladov k žiadosti o NFP na Okresnom úrade ŽP a Krajskom úrade –
odbor výstavby
25-27.4.2018 – účasť na školení starostov ohľadom prípravy volieb, novela zákona 369/1990,
GDPR – zákon o ochrane osobných údajov
29.4.2018 – obecná akcia stavanie májov
30.4.2018 - stretnutie za účelom doriešenia odovzdania žiadosti o NFP- kompostovisko
3.5.2018 – stretnutie na MMK ohľadom zákona o športe a jeho financovaní
10.5.2018 – stretnutie ohľadom ďalších krokov pre získanie dotácie na rekonštrukciu zvonice
(5 000€) a splnenia podmienok pre uzatvorenie zmluvy v Spišskom Hrhove
15.5.2018 – návšteva exekútorského úradu ohľadom prerokovania podmienok a ďalšieho postupu
na exekučné konania
− účasť na prerokovaní ÚP mesta Košice
16.5.2018 – účasť na školení s JUDr. Tekelím ohľadom financovania preneseného výkonu štátnej
správy
17.5.2018 – zúčastnenie sa na čiastkovej porade k akčnému plánu menej rozvinutých regiónoch
o rómskej problematike
21.5.2018 – prerokovanie pripomienok k zmenám a doplnkom ÚP č.6
23-24.5.2018 – účasť na stretnutí ZMOS:
1. Zachovať súčasný systém financovania samosprávy
2. presadzovanie princípu, aby na mesta a samosprávy sa v rámci kompetencie neprenášali
žiadne nové úlohy bez vyčíslenia ich finančného dopadu
3. zmena financovania neštátnych škôl a školských zariadení
4. doriešiť majetko-právne vysporiadania pod objektmi obcí a miest
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5. podporovať zmeny v odpadovom hospodárstve, ktorými sa jednoznačne určia povinnosti
výrobcov a dovozcov odpadu v rámci rozšírenej zodpovednosti a posilnia pôsobností obcí
pri stanovení systémov
6. trvať na aktualizácii Stratégie budovania kanalizačných a vodárenských sústav aj po roku
2020, aby boli financovanie nielen z EU fondov, ale aj zo štátneho rozpočtu
7. naďalej presadzovať legislatívne úpravy upevňujúce sociálny status starostov a primátorov
8. presadzovať zmeny v zákone o daniach smerujúce k zrušeniu výnimiek, ktoré majú za
následok oslobodenie od dane pre lesy osobitného určenia
9. navrhnúť reformu pre samosprávu a špecifiká malých obcí
10. presadzovať zjednodušenie procesov verejného obstarávania
11. pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané
miestnou samosprávou ako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného
financovania a metodickej podpory zo strany štátu
12. trvať na zriadenie fondu dopravnej infraštruktúry a financovanie výstavby a rekonštrukcie
miestnych komunikácii a parkovísk a zabezpečenie technológie ich údržby v obciach
13. presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení
povinnosti vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe informácii
28.5.2018 – prerokovanie ÚP č.6 s neakceptujúci pripomienkami
30.5.2018 – školenie Okresného Úradu k GDPR – ochrana osobných údajov
1.6.2018 – účasť na stretnutí MAS čierna hora ohľadom dohody medzi obcami, kto a do akej výzvy
sa zapojí
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 258
K bodu č. 6
Na prechádzajúcom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia 243-255 t.j 13 uznesení. Uznesenia boli
splnené resp. boli konštatačného charakteru okrem
248/2018 – trvá – projekt je v štádiu spracovania
250/2018 – trvá – p. Jakubík musí uhradiť sumu za odpredaj pozemku
254/2018 – trvá – sumy za striešky sa postupne vyplácajú
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 259
K bodu č. 7
Starostka obce z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky PhDr. Márie Balkovej (PN) predložila
obecnému zastupiteľstvu a prítomným v súlade s § 18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Sokoľ za rok 2017.
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 260
K bodu č. 8
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku
2017 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
predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo
podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 12.12.2016 uznesením č. 145/2016
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 261
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K bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o prenájom časti pozemku na parcele č. 810/21 pre Bc.
Ivanu Jančíkovú.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 262
K bodu č. 10
Obecné zastupiteľstvo chválilo vyradenie monitora na oddelení daní a stavebného úradu z dôvodu
nefunkčnosti pod číslom OU/6/088.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 263
K bodu č. 11
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vypovedanie zmluvy o zabezpečení zimnej údržby firmy
Daras Group, s.r.o.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 264
K bodu č. 12
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2018- 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Sokoľ s úväzkom 1,0 a pred voľbami je
potrebné určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 265 a 266
K bodu č. 13
Starostka obce otvorila tému Dopyty poslancov.
K tomuto bodu nemal nikto žiadne dopyty.
K bodu č. 14
Starostka obce otvorila tému rôzne na ktorej informovala ohľadom:
- platnosti nálepiek fúra na rok 2018 – požiadala občanov, aby si nálepku nalepili na Kuka
nádobu, informácia o UP č. 6, o komisii verejného záujmu – že všetci zamestnanci aj
starostka si splnili svoju povinnosť – podali majetkové priznanie v zákonom stanovej lehote
- o zatekaní bytovky, Dome smútku a KD, o protestoch prokurátora na VZN 1/2007, 1/2015
- o novom prijatom zákone GDPR, o novom zákone – poplatky za skládkovanie komunálneho
odpadu
Záver
Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie OZ a prítomným poďakovala za účasť.
Overovatelia zápisnice:
Pavol Bednár

...................................................

MUDr. Oto Brandebur

....................................................

Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce
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