Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 11.2.2019
Termín konania :

11.2.2019

Miesto konania :

sála kultúrneho domu

Prítomní poslanci:

podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5. Informácia starostu o svojej činnosti od 2.1.2019 – ústna informácia
6. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
7. Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č.
4/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – zmien a doplnkov č. 6
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sokoľ
9. Žiadosti o odkúpenie pozemkov J. Lastovecký, L. Lastovecký, M. Bednár, Z.
Sulyoková
10. Petícia – osada Uhrinč
11. Oznámenie o navýšení cien za zber a zneškodňovanie odpadov
12. Odstúpenie od zmluvy - Spojmix
13. Žiadosť o dotáciu – Športový klub
14. Žiadosť – Spoločný obecný úrad Beniakovce
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Z dôvodu doplnenia bodu programu č. 9 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov za rok 2018 - starosta obce, došlo k posunutiu ostatných bodov
programu. Program zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5. Informácia starostu o svojej činnosti od 2.1.2019 – ústna informácia
6. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
7. Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č.
4/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – zmien a doplnkov č. 6
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sokoľ
9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 - starosta
obce

10. Žiadosti o odkúpenie pozemkov J. Lastovecký, L. Lastovecký, M. Bednár, Z.
Sulyoková
11. Petícia – osada Uhrinč
12. Oznámenie o navýšení cien za zber a zneškodňovanie odpadov
13. Odstúpenie od zmluvy - Spojmix
14. Žiadosť o dotáciu – Športový klub
15. Žiadosť – Spoločný obecný úrad Beniakovce
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

K bodu č. 1 a 3
Starosta obce, Ing. Ľuboš Šuca v úvode zasadnutia informoval, 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 skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci, 2
neprítomní a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 17
K bodu č. 2
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- predseda: Ing. Gabriel Tutoky, PhD.
- členovia: Marek Onderko
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 16
K bodu č. 3
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Ing. Juraja Vinceho a Máriu
Jánošíkovú.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová.
K bodu č. 5
Ing. Ľuboš Šuca starosta obce informoval prítomných o svojej činnosti od posledného
zastupiteľstva, t. j. od 02.01.2019. Okrem bežných prevádzkových činností sa pán starosta
zúčastnil nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach a to:
- 2.1.2019 - prevzatie úradu, zasadnutie OZ,
- 3.1.2019 – stretnutie s p. Mudyovou ohľadom poškodenej dlažby na balkóne bytu č. 9,
séria rokovaní ohľadom zimnej údržby, pracovné stretnutie s pánom starostom
Medvecom z Kostolian, asistencia pri začatí polievania ihriska pod vedením p. Ing.
Vinceho a mládeže,
- 4.1.2019 - stretnutie s pracovníkmi UPSVaR ohľadom aktivačnej činnosti §10, §12p. Sokolová, p. Daňko
- 7.1.2019 – stretnutie s p. Bačom fy. Bamar - pokus o zmier, účasť na súde 4.2.2019
ohľadom sporu s fy. Bamar, pracovné stretnutie s p. JUDr. Sotolářom ohľadom žaloby
fy. Bamar a p. Repčáka,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.2019 - ústne pojednávanie k dodatočnej legalizácie čističky OU-KS-OSZP2019/001222 maj. Šteiner a susedia, stretnutie ohľadom návrhu na montáž antiradaru
pred vstupom do centra obce,
9.1.2019 - zmena štatutára v bankách, podpísanie dodatku zmluvy na UPSVaR s p.
Palkovičovou, stretnutie s p. arch. Ing. Burákom ohľadom UP. Č.06, stretnutie s p.
Kozákovou – mzdová účtovníčka ohľadom platových výmerov a prejednanie jej
pracovnej zmluvy.
11.1.2019 - stretnutie s rod. pána Šašinku ohľadom spisu, kde prebieha správne
konanie, pracovné stretnutie o možnostiach relax cvičenia a kurzu maľovania na
hodváb s p. Kudlovou,
15.1.2019 – účasť na vodohospodárskom konaní ohľadom vodovodu IBV Pod
Lažnicami, pracovné rokovanie s JUDr. Hencovskou ohľadom žaloby a súdneho
pojednávania s fy. Bamar, pracovné rokovanie s účtovníčkou p. Jurkovou,
16.1.2019 - pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Sokoľ,
21.1.2019 - vypočutie na OO PZ, Kysak s p.Vargovou ohľadom poškodenia dverí
v bytovom dome,
22.1.2019 - pracovné stretnutie na Spoločnom úrade Beniakovce, stretnutie s. JUDr.
Sotolářom ohľadom UP č. 06,
23.1.2019- pracovné stretnutie s p. Tomčkom - vojenský kartografický ústav ohľadom
zmien turistických a cyklistických máp v katastri obce Sokoľ, vypočutie pracovníkmi
OKP OR PZ Košice - preverovanie trestných podaní, stretnutie ohľadom znaleckého
posudku s p. Ing. Némešom - rigol oplotenie ZŠ, MŠ,
24.1.2019 - školenie UPSVaR - projekty Cesta na trh práce, Udržanie pracovných
návykov, Obecné služby a iné,
25.1.2019 - pracovné stretnutie ohľadom kanalizácie so zástupcom firmy, ktorá
prebrala práva a záväzky po fy. Ekorek, ktorá vyhrala súťaž na realizáciu kanalizácie
v našej obci,
28.1.2019 – jednanie ohľadom odchytu zvierat –TD s.r.o, Agátová 307/31, KEKošická Nová Ves - návrh zmluvy,
29.1.2019 - pracovná porada s výborom ŠK Sokoľ ohľadom súčasnej situácie a ďalšej
spolupráci,
30.1.2019 – stretnutie ohľadom opravy ciest so zástupcom firmy zaoberajúcou sa
opravami ciest - koncom marca sľúbené zabezpečenie čerstvého frézovaného asfaltu,
je potrebné zabezpečiť okamžité zrovnanie terénu a zhutnenie, návšteva cudzineckej
polície a zabezpečenie zoznamu voličov cudzincov bývajúcich v Sokoli z dôvodu
volieb do Europského parlamentu v máji 2019, pracovné stretnutie so znalcom p.
Ing. Némešom a prevzatie znaleckého posudku- rigol, pracovné stretnutie s právnou
zástupkyňou ohľadom súdneho pojednávania 4.2.2019 s fy. Bamar
31.1.2019 - pracovné stretnutie so zástupcom - Slovenskej sporiteľni a prerokovanie
podmienok predschváleného úveru v prípade potreby – prieskum trhu, Žiadosť
o zrušenie úverového účtu v Prima banke,
1.2.2019 – pracovné stretnutie na VVaK a.s. s pracovníčkou výrobno- technického
úseku ohľadom kanalizácie,

4.2.2019 - účasť na súdnom pojednávaní vo veci žaloby fy. Bamar na obec Sokoľžaloba v plnom rozsahu zamietnutá, očakáva sa ďalší postup žalobcu,
- 5.2.2019 - pracovné rokovanie Regionálneho združenia obcí Ružín v Kostoľanoch nad
Hornádom,
- 6.2.2019 - pracovné stretnutie s projektovými manažérmi ohľadom dotácií a výziev,
prerokovanie návrhu VZN č.1/2019 na stavebnom úrade Beniakovce,
- 7.2 2019 – školenie organizované Krajskou rozvojovou agentúrou Košického kraja,
- 8.2.2019 - spoločné stretnutie v kancelárií fy. Sotac s.r.o s JUDr. Sotolařom za účasti
právnych zástupcov ohľadom podania žaloby na obec vo veci nedovoleného
obohatenia Obec Sokoľ vs. p. Repčák.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 18
-

K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.
OZ v Sokoli schválilo
- Rozpočet obce Sokoľ na rok 2019 podľa predloženého návrhu
OZ v Sokoli berie na vedomie
-

Rozpočet na roky 2019 – 2021 v zmysle predloženého návrhu

Súhrn
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy
Spolu

2019
2020
2021
Súhrn
496 538 495 898 495 898 Bežné výdavky
1 500
1 500
1 500
Kapitálové
výdavky
65 000
Finančné výdavky

2019
2020
2021
473 315 471 776 471 776
65 000 0
0

563 038 497 398 497 398 Spolu
Rozdiel
príjmy a výdavky

557 515 490 976 490 976

19 200

5 523

19 200

6 422

19 200

6 422

OZ v Sokoli schválilo
- Starostovi obce Sokoľ oprávnenosť vykonáva zmeny v rozpočte do výšky 3%

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 19
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
4/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ – Zmien a doplnkov č. 06
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 20
K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ vyhlásilo v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce
Sokoľ, ktoré sa uskutočnia dňa 25.3.2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 21
K bodu č. 9
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informáciu predsedu Komisie na ochranu
verejného záujmu zo dňa 23.1.2019 o podaní Oznámenia funkcii, zamestnaní, činnosti
a majetkových pomerov starostu obce Sokoľ Ing. Ľuboša Šucu a to do 30 dní odo dňa nástupu

od verejnej funkcie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., čím si
splnil zákonom predpísané povinnosti.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 22
K bodu č. 10
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ neschvaľuje žiadosť Jozefa Lastoveckého o odpredaj
spoluvlastníckeho podielu CKN č.590/1 v spoluvlastníctve obce Sokoľ o šírke 3 m po celej
dĺžke tejto parcely susediacej popri jeho parcelách CKN č. 587, 588, 589.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ neschvaľuje žiadosť Lukáša Lastoveckého o odpredaj
pozemku CKN č.297/1 vo vlastníctve obce Sokoľ v katastrálnom území obce Sokoľ vo
výmere 103 m2.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ neschvaľuje žiadosť Miroslava Bednára o odpredaj časti
pozemku C-KN č.810/21 vo vlastníctve obce Sokoľ v katastrálnom území obce Sokoľ vo
výmere cca 104 m2.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ neschvaľuje žiadosť Zuzany Sulyokovej o odpredaj časti
pozemku C-KN č.1132/1vo vlastníctve obce Sokoľ v katastrálnom území obce Sokoľ vo
výmere 10 m2.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 26
K bodu č. 11
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie predloženú petíciu obyvateľmi
a návštevníkmi Osady Uhrinč v zastúpení Františkom Martináskom o čo najrýchlejšiu opravu
cesty v osade Uhrinč.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 27
K bodu č. 12
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie oznámenie fy. Fúra o dôvodoch
navýšenia ceny za zber a zneškodňovanie odpadov v roku 2019 súvisiacich so schváleným
zákonom č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 28
K bodu č. 13
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie informáciu fy. Spojmix plus s.r.o
o odstúpení od zmluvy o zabezpečení zimnej údržby zo dňa 10.10.2017, z dôvodu poruchy
a generálnej opravy mechanizácie na zabezpečenie zimnej údržby.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 29
K bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje žiadosť Športového klubu Sokoľ o dotáciu na
športovú činnosť na rok 2019 v celkovej výške 4500 €.- ( 600 €.- motorkári, 3000 €.- futbal,
300 €.- turnaje, 600 €.- ihrisko).
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 30

K bodu č. 15
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje žiadosť Spoločného obecného úradu Beniakovce
o zvýšenie vložného zo súčasných 1,34 €.- na obyvateľa na 2 €.- na obyvateľa s účinnosťou
od 1.1.2019, z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku, nárastu výkonov prenesených
kompetencií od obcí, zvýšenia platových taríf zamestnancov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 31
K bodu č. 16
Starosta obce otvoril bod rôzne, kde:
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo zámer obce zapojiť sa do výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorú vyhlásil
dňa 15.1.2019 Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) a podľa § 2 ods.
1 písm. c) ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo zámer obce zapojiť sa do výzvy Rady vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie časový harmonogram zasadnutí
obecného zastupiteľstva obce Sokoľ na I. polrok 2019 .
termíny OZ: 25.3.2019, 3.6.2019
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 34
Diskusia
Pán P. Bednár sa vyjadril k problému so psami, ktorí voľne pobehujú po obci, povedal, že nie
je možné aby toľko psov voľne pobehovalo po obci a špinili ju, vyzerá to zle a vzniká
neporiadok, podotkol, že aj občania, ktorí chodia so psom na vôdzke po obci neupratujú po
nich exkrementy.
Starosta: informoval, že túto situáciu už riešil s firmou, ktorá ma na starosť odchyt zvierat,
táto otázka ešte s touto firmou nebola úplne doriešená, pretože nedošlo k jednoznačnému
záveru, keďže firma stanovila podmienky, ktoré nie je až tak možné dodržať.
Pán P. Bednár sa sťažoval, že firma, ktorá ma na starosť separovaný zber veľmi málo zbiera
tetrapaky.
Starosta: takýto rozpis na zber triedeného odpadu je z dôvodu úpravy, ktorá prebehla
dávnejšie, pretože množstvo vyvezených tetrapakov bolo veľmi malé.
P. Sulyoková: v decembri minulého roku nechodili zbierať separovaný odpad.
Starosta: Áno, bol problém s firmou, zabúdali na niektoré lokality alebo sa vyhovárali na
neprejazdené cesty, firmu sme urgovali a urgujeme aj v súčasnosti, aby dodržiavali
harmonogram a miesta, na ktorých majú zabezpečiť vývoz.
P. Makula: mal dotaz ako by sa mohla riešiť otázka vjazdu do obce, pretože auta jazdia rýchlo
a býva na neprehľadnom mieste.
Starosta: na túto problematiku som mal dohodnuté stretnutie s p. Tomčkom, mali sme
prejednávať návrh či by mal radar v obci nejaký účinok.
P. Makula: niekto bude prechádzať cez cestu, kde nie je chodník ak sa niečo stane bude sa to
riešiť až potom? Skúsme nájsť nejaké riešenie.
Starosta: k tejto veci bolo dohodnuté stretnutie no zo súkromných dôvodov ho musel p.
Tomčko odložiť.

P. Špičková: sa pýtala, na výsadbu kvetov v obci, ktorú robila v minulom roku, tak či aj tento
rok by s týmto súhlasila a pýtala sa separovaný zber, ktorý poctivo triedia, no všimla si keď sa
konal vývoz tak firma nahádzala všetko na jednu kopu.
Starosta: čo sa týka ohľadom vysádzania, mohlo by sa pokračovať, aj keď sú vypracované
projekty na úpravu verejných priestranstiev, súhlasím s výsadbou nenáročných kvetín
a zelene, tak aby nebolo náročne ich udržiavanie. Čo sa týka separovaného zberu, firma
zrejme vyzbiera všetky plasty naraz a neskôr sa to vytrieďuje, ešte je možné či nenastane
zmena vývozcu komunálneho odpadu a triedeného zberu.
P. Pahulyiová: uvažuje obec zakúpiť malú honku? Písala som Vám aj mail.
Starosta: na mail som Vám už odpovedal, bohužiaľ nie je možné každému individuálne
vyhovieť čo sa týka zimnej údržby, máme pána, ktorý zabezpečuje zimnú údržbu no nie je
možné všetky miesta naraz odhrnúť a posýpať, je potrebné aby občania boli trošku trpezlivý.
Záver:
Ing. Ľuboš Šuca uzatvoril zasadnutie a prítomným poďakoval za účasť a za podnety.
Overovatelia zápisnice
Ing. Juraj Vince

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

Mária Jánošíková

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

Ing. Ľuboš Šuca
starosta obce

