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

dňa 03.09.2018 

 

Termín konania :        03.09.2018 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 4.6.2018, ústna informácia 

6. Kontrola uznesení 

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

8. Správa hlavnej kontrolórky o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie 

8b. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ na II. polrok 2018 

          9.   Žiadosť o odkúpenie pozemku  

 10.   VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp 

 11. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania              

odpadových vôd 

 12.  VZN o podmienkach držania psov 

 13.  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na VN – Slnečná ul. 

 14.  Projekt a oprava cesty Kopaninová na Hrabinách 

 15.  Dopyty poslancov 

 16.  Rôzne 

 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, poslancom bola pozvánka 

zaslaná. Zároveň skonštatovala, že sú prítomní šiesti poslanci jeden neprítomný (ospravedlnení) 

a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 271 
 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Ing. Gabriel Tutoky, PhD 

- členovia: Pavol Bednár 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 270 
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K bodu č. 3 

Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov: Michal Hreščák a Ing. Bartolomej 

Dorov.  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 04.06.2018. Okrem bežných prevádzkových činností sa pani 

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

4.6. 2018 – stretnutie s pánom Berešom ohľadom pasportov miestnych komunikácií  

6.6.2018 – stretnutie s p. Spišakom ohľadom problematiky MK Kopaninová na Hrabinách  

11.6.2018 – sa konalo výberové konanie na kuchárku do ŠJ – neúspešne (problém s dochádzkou 

do zamestnania) 

14.6.2018 – účasť na stretnutí Miniregiónu Ružín v Budimíri, na ktorom bol prejednávaný akčný 

plán 

14.6.2018 – stretnutie s p. Županom v Malej Lodine ohľadom  komunikácie Kysak- Mala Lodina 

18.6.2018 – vykonanie ŠSD, kde sa riešil problém s p. Jakubíkom ohľadom priepustnosti žumpy 

a ŠSD ohľadom sporu p. Šašinky a p. Jurka – problematika psov   

20.6.2018 – porada k informačnému dňu – medzinárodná spolupráca  

21.6.2018 – stretnutie s VVaK za účelom doriešenia vodovodných sieti, ktoré nie sú v správe 

VVaK – je potrebné doplniť zmluvu o správe VS, inak vodárne nebudú vykonávať opravy na 

našich vodovodných smetiach. Žiadosť o doriešenie tohto problému je už z roku 2013. 

23.6.2018 – Obecné dní v Obci Sokoľ 

27.6.2018 – účasť na Okresnom úrade Košice – okolie, kde sa uskutočnilo vodoprávne konanie – 

Semanová  

29.6.2018 – účasť na porade ohľadom právnych služieb a na rozlúčke s deviatakmi v obci 

Družstevná pri Hornáde 

10.7.2018 –  stretnutie s p. Bittovou (KSÚ – odbor opravných prostriedkov) prerokovanie ÚP    

11.7.2018 – opätovné stretnutie s VVaK – p. Kováčovou za účelom doriešenia vodovodných 

sieti, ktoré nie sú v správe VVaK 

15.7.2018 – vystúpenie FS Sokoli v Lendaku  

19.7.2018  - stretnutie s p. Sulyokovou a p. Pakesovou – riešenie žiadosti o odkúpenie pozemku.  

26.7.2018 – podpísanie zmluvy v Banskej Bystrici POD 2018 – Zvonica  

27.7.2018 – príprava prevzatia  stavby Dom smútku p. Kalinom  

28.7.2018  - vystúpenie FS Sokoli v Košicekej Belej  

29.7.2018 - vystúpenie FS Sokoli v Henrichovciach  

30.7.2018 – stretnutie s p. Spišákom, ohľadom výmeny pozemkov- cesta a s p. Berešom 

ohľadom pasportov ciest  

31.7.2018 – odovzdanie stavby Domu smútku  

1.8.2018 –  kontrola z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny p. Mutafova, kde zároveň ponúkol 

možnosť zapojenia sa do projektov, ktoré poskytuje UPSVaR 

14.8.2018  - stavebného konania s p. Köverom a p. Jarošíkom  

15.8.2018 – Stretnutie s p. Maletérom ohľadom vyriešenia dlhu za čierny odber elektriny – 

doriešenia fa, stretnutie s pracovníkmi z firmy Tobakoš ohľadom  strechy na bytovke, ktorá je 

v zlom stave, dôvodu nekvalitného prevedenie prác  

3.9.2018  - opätovné stretnutie s p. Berešom ohľadom Pasportov miestnych komunikácii  ciest – 

pracovná porada, s p. Spišákom, s p. Tabačkom a p. Szanislom ohľadom cesty Kopaninová na 

Hrabinách 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 272 
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K bodu č. 6 

Na prechádzajúcom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia 256-269 t.j 14 uznesení. Uznesenia boli 

splnené resp. boli konštatačného charakteru. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 273 

 

K bodu č. 7 

Ing. Žigmund Szathmáry ako nezávislý audítor uskutočnil audit účtovnej závierky obce Sokoľ, 

ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 

k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad 

a účtovných metód. Podľa názoru audítora, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Sokoľ k 31. Decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia 

za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 274 

 

K bodu č. 8 

PhDr. Mária Balková, ako hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu a prítomným 

predložila a predniesla „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ za I. 

polrok 2018“. 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.  

Pri kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bola vykonaná náhodná kontrola  čerpania a zúčtovania 

finančných prostriedkov, ktoré boli obci Sokoľ poskytnuté na voľby do VÚC v roku 2017. 

Kontrola dodržiavania § 15, 17 a 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v obci Sokoľ v I. 

polroku 2018. Dodržiavanie § 19 – 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – overenie účtovnej 

závierky audítorom, kontrola spracovania výročnej správy a jej overenie audítorom. Kontrola 

výberu mesačných platieb v školskej jedálni za stravné deti a ostatných stravníkov a ich následne 

zúčtovanie od septembra 2017 do konca školského rok a2017/2018. Kontrola vykonávania 

administratívnej finančnej kontroly podľa zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 

a zmene a doplnení niektorých zákonov za O. polrok 2018. Kontrola nákupu a čerpania PHM na 

kosenie v II. polroku 2017. Po vykonaní kontrol neboli zistené žiadne pochybenia zo strany obce 

Sokoľ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 275 

 

K bodu č. 8a 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokoľ na II. polrok 2018 bol 

schválený poslancami obecného zastupiteľstva. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 276 
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K bodu č. 9 

Starostka obce predložila žiadosti o odkúpenie pozemku na p. č. CKN 1132/1 pani Andrey 

Pakesovej poslanci obecného zastupiteľstva neschvaľujú. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 277 

 

- Žiadosť o odkúpenie pozemku na p. č. CKN 1132/1 pani Zuzany Sulyokovej poslanci 

obecného zastupiteľstva neschvaľujú. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 278 

 

- Žiadosť o odkúpenie pozemku na p. č. CKN 1132/1 pani Anny Kačalovej poslanci obecného 

zastupiteľstva neschvaľujú. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 279 

 

K bodu č. 10 

Starostka obce preložila návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp, k predmetnému VZN neboli 

doručené žiadne pripomienky.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 280 

 

K bodu č. 11 

Starostka obce preložila návrh VZN, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd,  k predmetnému VZN neboli doručené žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN č. 2/2018  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 281 

 

K bodu č. 12 

Starostka obce preložila návrh VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 

k predmetnému VZN neboli doručené žiadne pripomienky.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN č. 3/2018. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 282 

 

K bodu č. 13 

Starostka obce predložila zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o  zriadení vecného bremena na 

trasu VN a NN podzemného káblového vedenia. Informovala, že momentálne je to v štádiu 

územného konania.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 283 

 

K bodu č. 13 

Starostka obce informovala o havarijnom stave cestnej komunikácie – Kopaninová, momentálne 

prebieha vytýčenie hraníc pozemkov.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 284 

 

K bodu č. 15 

Ing. B. Dorov podotkol, že návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 už mal byť 

predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2018. 

PhDr. M. Balková oznámila, že bola na liečení a z toho dôvodu nebol plán predložený. 

M. Hreščák sa informoval či už bol robený súpis psov v obci a aby sa voľný pohyb psov riešil. 

Starostka obce uviedla, že súpis psov je urobený, ohľadom voľného pohybu psov je potrebné 

robiť fotodokumentáciu ak takýto pes bude vzhliadnutý na verejnom priestranstve, pretože je 

ťažké identifikovať psa a následne to majiteľovi dokázať.  

M. Hreščák upozornil na zničené cesty po zimnej údržbe, že by sa mali opraviť a pýtal sa ako je 

oprava strechy na bytovom dome bola riešená z fondu opráv alebo z rozpočtu obce. 
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Starostka obce oznámila, že oprava pôjde z rozpočtu obce, keďže nájomníci nemôžu za 

nekvalitné prevedenie práce predchádzajúceho vedenia obce.  

P. Bednár povedal, že autá, ktoré parkujú po obci na verejných priestranstvách ničia zeleň a že 

automobily by mali parkovať na svojich súkromných pozemkoch. 

Starostka obce informovala, že na ulici už je osadená dopravná značka a občania už boli 

upozornení. Obec nemá zriadenú obecnú políciu, ktorá by vyberala blokové pokuty.  

Ing. Ľ. Šuca mal otázku ako je vyriešená zimná údržba v obci na ďalšie zimné obdobie. 

Starostka obce oznámila, že zimnú údržbu bude mať na starosť firma Spojmix a pomáhať bude 

aj p. M. Onderko na ťažko dostupných terénoch.  

M. Hreščák mal dotaz ako ďalej  pokračuje spor s firmou BAMAR. 

Starostka obce informovala, že tento spor je v štádiu riešenia na súde. 

Ing. B. Dorov sa pýtal ako je to s cestou na Slnečnej ulici či sa tento problém riešil aj s p. 

Spišákom. 

Starostka povedala, že už sa riešilo a ďalej sa týmto problémom budú zaoberať na stretnutí dňa 

10.9.2018. 

 

K bodu č. 16  

Pani rod. Jančíková sa chcela informovať prečo jej na predchádzajúcom zastupiteľstve nebola 

schválená jej žiadosť o prenájom časti obecného pozemku, keďže sa o tento pozemok stará tým, 

že ho kosí a čistí a nemala by problém ho ani zveľaďovať, preto nevidí žiadny problém v tom 

aby jej obec časť prenajala. Taktiež sa sťažovala na nelegálnu skládku, ktorá sa na tomto 

pozemku nachádza, a ktorá zasahovala až do jej súkromného pozemku, ktorú musela na vlastné 

náklady odstrániť. 

Poslanci a starostka oznámili, že žiadosť nebola schválená nakoľko obec nemá záujem tento 

pozemok prenajímať a ak má pani Jančíková záujem dobrovoľne tento pozemok čistiť 

a zveľaďovať nie je potrebné ho mať v prenájme, čo sa týka nelegálnej skládky, obec vykonala 

prieskum miesta, kde sa bagrom kopalo do pôdy a po vykopaní sa neobjavil žiaden odpad taktiež 

nebolo možné kopať ďalej nakoľko sa na tomto mieste nachádza elektrický kábel, ktorý bol 

z časti pri tomto skúmaní poškodený. Obec nemôže zato, že na súkromnom pozemku pani 

Jančíkovej, pri kopaní základov natrafili na túto skládku.  

 

Pani Sulyoková upozornila na nefunkčné verejné osvetlenie v blízkosti jej nehnuteľnosti a na 

jeho poškodenie. 

Starostka obce povedala, že na poškodenie sa pôjde pozrieť a opravu osvetlenia bude urgovať. 

 

Záver: 

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

podnety.  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal Hreščák                                  ................................................... 

 

 

Ing. Bartolomej Dorov       .................................................... 

 

 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 

 


