Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 25.03.2019
Termín konania :

25.03.2019

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. Kontrola prijatých uznesení
6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
7. Komisia na ochranu verejného záujmu – zápisnica z 18.03.2019
8. Voľba hlavného kontrolóra
9. Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
10. Zámer: Zapojenie sa do výzvy Environmentálneho fondu (Činnosť L5AP a Činnosť
L5). Oblasť: zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania.
11. Zámer: Zapojenie sa do výzvy na predkladanie projektov financovaných
a spolufinancovaných z regionálneho príspevku pod číslom 01/OÚ – KS/2019 priorita
D2 – Podpora výstavby čistiarní odpadových vôd – odvádzanie a čistenie odpadových
vôd.
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku (p. Sulyoková)
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

K bodu č. 1 a 3
Ing. Ľuboš Šuca otvoril zasadnutie. Prítomní boli 5 zo 7 poslancov. Dvaja poslanci
ospravedlnili svoju neúčasť a teda zasadnutie bolo uznášaniaschopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 36
K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Juraj Vince a Michal Hreščák
Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková.
K bodu č. 3
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- predseda: Ing. Imrich Kapráľ
- člen: Mária Jánošíková
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 35

K bodu č. 5
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo uznesením č. 21/2019 vyhlásená
voľba do funkcie Hlavný kontrolór obce. Komisia na ochranu verejného záujmu zasadala
v tejto súvislosti dňa 18.03.2019. Keďže samotná voľba kontrolóra je jedným z bodov
programu, viac informácií bolo povedaných v bode programu č. 8 – Voľba hlavného
kontrolóra.
K bodu č. 6
Starosta obce informoval prítomných o svojej činnosti od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
- stretnutia s projektovými manažérmi Konzultačno-poradenskej agentúry s.r.o,
ohľadom spolupráce a možností v oblasti projektov a výziev,
- stretnutie so zástupcami f. Kosit – ponuka služieb v oblasti zberu a zneškodňovania
odpadu pre našu obec, prípadná ďalšia spolupráca v oblasti komunálnych služieb,
- jednanie na KSK s p. Gerdom ohľadom zaradenia do zoznamu projektových zámerov
oprávnených podľa IROP- Integrovaný regionálny operačný program,
- 25.3.2019 prejednávanie situácie v súvislosti s UP č. 06 – OÚ – na Okresnom úrade
Košice – okolie, Odbor Výstavby a bytovej politiky za prítomnosti p. Nemčekovej a
všetkých zainteresovaných, t. j.
p. Burák,,
Nižňanská, Styk, Hoppanová,
Sekeráková a poslanci – Michal Hreščák a Ing. Imrich Kapráľ a developer p. Viliam
Štofka. Stretnutie bolo ukončené so záverom, že záväzná časť doplnená kurzívnym
písmom je platná len pre územia prejednávané v UP č. 06,
- pracovné rokovanie s p. Onderkom zo spoločnosti Antik v súvislosti s optickým
internetom v obci Sokoľ,
- pracovné stretnutie ohľadom žiadosti o prenájom kuchyne s p. Bozogáňovou. V tejto
súvislosti je potrebné riešiť viacero otázok ohľadom priestoru ako aj samostatného
napojenia na energie. P. Bozogáňovej boli odoslané požiadavky, resp. pripomienky.
Obec čaká na vyjadrenie.
- absolvovanie školenia na OÚ ohľadom Civilnej obrany a volieb prezidenta SR,
- stretnutie s audítorkou p. Kováčovou,
- predloženie projektov na kontrolu a konzultácie v Regionálnej rozvojovej agentúre
Borolo - projekty revitalizácia verejného priestranstva,
- účasť na výročnej schôdzi klubu dôchodcov,
- pracovné stretnutie s DHZO,
- riešenie odchytu psov v obci (3),
- zasadnutie Miniregiónu Ružín v Kysaku - prejednávanie verejného obstarávania na
energie, stretnutie s riaditeľom OO PZ Kysak
- kontrola v školskej jedálni – RÚVZ – je potrebné zabezpečiť aktualizáciu
dokumentácie HACCP a program na sledovanie výživových jednotiek a zabezpečiť
Pracovnú zdravotnú službu,
- účasť na školení OÚ Košice – okolie v súvislosti s výzvou na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku,
- pracovne stretnutie so zástupcom f. Fúra - poškodenie 1100 l kontajnerov. V zmysle
zmluvy obec zodpovedá za stav kontajnerov. Poslanci sa zhodli na odkúpení
kontajnerov. Firma Fúra navrhla cenu 10 €.-/kus. Pre obec je rentabilnejšie kontajnery

odkúpiť. Riešenie skutočného množstva vyvezeného odpadu - podľa záznamov väčšie
množstvo ako fakturované.
- zabezpečenie podkladov k dodatku k zmluve s VVaK a.s. o správe rozvodu vody
Hrabiny,
- pracovné stretnutie ohľadom zabezpečenia pravidelnej protipožiarnej kontroly
objektov a modernizácie železničnej trate úseku Kysak- Košice na staničnom námestí
územné konanie,
- stretnutia ohľadom výziev – zateplenie verejných budov, zabezpečenie elektronickej
podoby projektu,
- p. Martinasek – odstránenie pevnej prekážky na miestnej komunikácií a žiadosť
o informácie REOP,
- stretnutie s nájomníkmi bytového domu, o čom je spísaná zápisnica,
- miestne zisťovanie o možnosti vybudovania priechodu pre chodcov pri zástavke
Hrabiny- zástupcovia DI Košice – okolie, správa ciest KSK, OÚ odbor dopravyprejednaný návrh a podmienky možnej realizácie. Jednou z hlavných podmienok je
osvetlenie prechodu pre chodcov. V prípade realizácie, by prechod smeroval šikmo
cez cestu. Nad rigol by sa umiestnil panel a existujúce zábradlie by sa presunulo.
- zabezpečenie auditu projektovej dokumentácie kanalizácie v obci Sokoľ a možnosti
zapojenia sa do projektu - výzvy s možnosťou financovania zabezpečenia aktualizácie
projektu,
- účasť na komisií ochranu verejného záujmu- majetkové priznania, riaditeľ ZŠ a MŠ a
vyhodnotenie došlých prihlášok na hlavného kontrolóra,
- príprava realizácie terénnych úprav komunikácií v chatovej lokalite Uhrinč a ul.
Slnečnej - zabezpečenie frézovaného asfaltu, mechanizmov a samotná realizácia
22.-23.3.2019,
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznsenie č. 37
K bodu č. 7
Marek Onderko ako poslanec a súčasne aj predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
predniesol prítomným zápis zo zasadnutia komisie konajúcej sa dňa 18.03.2019.
Komisia na ochranu verejného záujmu
1. berie na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
riaditeľa ZŠ Mgr. Ladislava Petrasa a riaditeľky MŠ Márií Holubovej v zmysle čl. 7
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 38
2. Konštatuje, že do 11.03.2019 do 12.00 hod bola v súvislosti s voľbami hlavného
kontrolóra v Obci Sokoľ doručená na adresu: Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044
31 Sokoľ, jedna obálka označená „Voľba hlavného kontrolóra 2019 – neotvárať“ .
Obálka bola doručená dňa 04.03.2019.
Zvolená komisia na otváranie obálok a posúdenie náležitostí podaných prihlášok
kandidátov v zložení: Predseda Marek Onderko, členovia, Ing. Gabriel Čorba, Michal
Hreščák, Mária Jánošíková, Ing. Imrich Kapráľ, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Ing. Juraj Vince
skonštatovala, že prihláška obsahovala všetky náležitosti vrátane príloh.

K bodu č. 8
Na prechádzajúcom zastupiteľstve bola vyhlásená voľba do funkcie Hlavný kontrolór obce.
Do uvedeného dátumu bola obci doručená len jedna obálka. Úlohou dnešného zasadnutia bolo
schváliť alebo neschváliť hlavného kontrolóra obce. Obálku adresovala JUDr. Svetlana
Pavlíková, PhD. Komisia na ochranu verejného záujmu skonštatovala, že prihláška
obsahovala všetky zákonom predpísané prílohy.
Kandidátka na funkciu kontrolóra obce sa na úvod svojho vystúpenia predstavila.
JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. má vyštudované trestné právo, 3. stupeň. Má 33 rokov a 2
deti. V súčasnosti pracuje na Magistráte mesta Košice na ekonomickom oddelení, referát daní
a poplatkov. Od 01.02.2019 je tiež hlavným kontrolórom obce Zlatá Idka.
Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje za
hlavného kontrolóra obce JUDr. Svetlanu Pavlíkovú, PhD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 39
K bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo dňa 11.02.2019 prijalo VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľ –
Zmien a doplnkov č.06. Z dôvodu neschválenia okresným úradom je potrebné predmetné
nariadenie zrušiť. Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ podľa §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Sokoľ Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2019 o zrušení VZN č. 1/2019 o záväznej časti Územného plánu obce
Sokoľ – Zmien a doplnkov č. 06. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Sokoľ sa
uznieslo obecné zastupiteľstvo v Sokoli dňa 25.03.2019. Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 40
K bodu č. 10
Environmentálny fond opäť vyhlásil výzvu zameranú na zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Obec má v tejto veci vypracovaný projekt
na kultúrny dom. Výstupom z projektu je zníženie nákladov na vykurovanie. Maximálna
výška dotácie, ktorú fond ponúka je cca 200 000,- €. Celková rekonštrukcia kultúrneho domu
(zateplenie, strecha) je cca 400 000,-. Aby sa obec mohla zapojiť do výzvy, je potrebné
schváliť zámer. Tiež by bolo dobré, ak by sa obci podarilo uspieť vo výzve a opraviť aspoň
strechu na kultúrnom dome.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 41
K bodu č. 11
Aj okresný úrad vyhlásil výzvu na Podporu výstavby čistiarní odpadových vôd – odvádzanie
a čistenie odpadových vôd. Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu na čistiareň
odpadových vôd z r. 1997. Avšak technológie spracované v projekte sú už zastaralé. Obec má
preto v pláne aktualizovať prvotný projekt a jeho dopracovanie, t. j. uvedenie tých častí obce,
ktoré nie sú riešené. Aj pri tejto výzve je potrebné schváliť najprv zámer.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 42

K bodu č. 12
Obci Sokoľ bola doručená žiadosť p. Sulyokovej o odkúpenie časti pozemku CKN č. 1132/1.
Starosta v tejto súvislosti dal slovo poslancom, aby sa vyjadrili k predmetnej žiadosti.
Nakoľko sa jedná o žiadosť, ktorá je doručovaná v opakujúcich sa intervaloch, starosta ako aj
poslanci vedia o akú parcelu sa jedná.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 43
K bodu č. 13
Ing. Ľuboš Šuca predniesol informácie súvisiace s členstvom obce v Regionálnom združení
obce Ružín a poplatku za členstvo, ktoré činí sumu 0,50 €/obyv. Pre obec je to 591,- € na rok
2019.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 44

-

Starosta obce informoval prítomných o hlavných podujatiach organizovaných obcou:
8.5. tradičný májový pochod, ktorý by mohol byť spojený aj s cyklotrasami
22.6. Stretnutie pod Balkom – Dni obce
Október – mesiac úcty k starším – posedenie s dôchodcami
31.12 – silvestrovská zábava
Zároveň dodal, že v prípade, ak občania prídu s myšlienkou nového podujatia, obec v rámci
svojich možností to podporí. Taktiež pozval prítomných na divadelné predstavenie z dielne
Tulčícskeho ochotníckeho divadla s názvom Ženský zákon – Aňi podobrotki aňi pozlotki,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 31.03.2019 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu. Vstupné na
predstavenie je dobrovoľné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 45
Ing. Ľuboš Šuca z dôvodu vyradenia nábytku – obývacej steny informoval, že nábytok už
obecný úrad nepotrebuje, nakoľko bol zakúpený nový kancelársky. Z uvedeného dôvodu, je
potrebné schváliť vyradenie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 46
K bodu č. 14
Starosta obce pripomenul, že na predchádzajúcom zastupiteľstve boli schválené 2 projekty
a to na detské ihrisko a dobudovanie kamerového systému.
Michal Hreščák z radu poslancov chcel vedieť, ako je s opravou cesty v smere zo Sokoľa
a domácimi kompostérmi..
Ing. Ľuboš Šuca oboznámil prítomných, že v súvislosti s opravou cesty boli podané
pripomienky nielen zo strany obce Sokoľ, ale zo strany obce Kostoľan nad Hornádom. Anton
Medvec, ako starosta Kostoľan nad Hornádom pripomienkoval odvodnenie okrajov vozovky,
padajúcu krajnicu pri jazdeckom areáli, rigoly. Obidve obce však čakajú na vyjadrenie
úradov. V prípade komostérov bude podaná nová výzva, nakoľko firma, ktorá súťaž vyhrala,
nevie zabezpečiť dostatočný počet kompostérov.

J. Lengeň chcel vedieť, či sa cesta okolo „Strašného jarku“ nebude opravovať, napríklad
položením panela, keďže je v tomto mieste veľmi úzka. K p. Lengeňovi sa pripojil aj p.
Winkelmes, ktorý spomenul úsek nad jazdeckým areálom.
Ing. Ľuboš Šuca poznamenal, že vzniknutú situáciu na komunikácii bude riešiť zaslaním listu
na KSK, kde budú uvedené všetky nedostatky komunikácií.
P. Pavol Šefčík chcel vedieť, či sa na Slnečnej ulici neplánuje zvýšiť napätie na 380 V,
nakoľko Slnečná ulica enormne zaťažuje Záhradnú ulicu.
Poslanec, Michal Hreščák ozrejmil vzniknutú situáciu. VSD v súčasnosti hľadá dodávateľa na
prekládku vedenia a pravdepodobne v 7. mesiaci by mohli začať práce a do konca roka by to
malo byť úspešne hotové.
J. Winkelmes sa informoval ohľadom výstavby vodovodu na Záhradnej ulici. Opýtal sa,
prečo sa to neriešilo tak, že by sa natiahlo jedno potrubie a každý kto by sa chcel napojiť, by
sa napájal z jedného potrubia, resp. rúry. Spomenul, že p. M. Onderko pred výstavbou
vodovodu bol za ním, avšak všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. Chcel vedieť, čo bude ak
nastane nejaký problém. Ako bude obec riešiť vzniknutú situáciu.
Starosta obce informoval, že predmetný vodovod bol budovaný občanmi Záhradnej ulice
a obec sa na realizácii finančne nepodieľala. Pred výstavbou vodovodu bolo zvolane jednanie,
kde sa mohli účastníci vyjadriť.
F. Martinásek poznamenal, že v auguste roku 2018 podal žiadosť, resp. petíciu na opravu
cesty. Vyzdvihol prácu starostu, že v rámci možnosti došlo k úprave povrchu cesty, avšak to
isté urobili aj obyvatelia záhradkárskej lokality pred približne 4 rokmi a silná búrka ich úsilie
zničila. Bolo by preto vhodnejšie nájsť iné metódy úpravy cesty. Ďalej sa opýtal, či by p.
Sepeši nemohol so svojim strojom upratať okolie cesty pri rodine Mašlejových, kde konáre
zasahujú do cesty a v tomto úseku je zlá viditeľnosť a prečo sa žiadosť o p. Sulyokovej hneď
neschvaľuje, prečo sa nepovie prečo.
Starosta obce spomenul, že cesta do záhradkárskej oblasti bola opravovaná v rámci možnosti
obce a v prípade odpredaja pozemku, všetci poslanci presne vedia o aký pozemok sa jedná.
Pred každým zastupiteľstvom majú starosta a poslanci poradu, kde prejednávajú jednotlivé
žiadosti.
J. Gereč apeloval na starostku z dôvodu neupravenej cesty na Sokolej ulici, ktorú zanechali
vodárne po odstránení poruchy a ako je to s nálepkami Fúra. A čo v prípade, ak niektorí
nemajú nálepku.
Ing. Ľuboš Šuca oznámil, že bude apelovať na vodárne, aby poškodené komunikácie uviedli
do pôvodného stavu. V prípade, ak zo strany vodární nedôjde k náprave, obec pristúpi
k úprave vo vlastnej réžii. V súvislosti s nálepkami fúra oznámil, že do konca apríla 2018 sú
platné nálepky Fúra 2018. Spoločnosť Fúra fakturuje obci 330 kuka nádob, avšak reálny stav
je cez 400 ks. Aj preto obec na základe rokovaní so spoločnosťou Fúra pristúpila k riešeniu,
že budú vyvážané len tie smetné nádoby, ktoré sú označené nálepkou fúra 2018. V prípade
občanov, ktorým odpad nebude vyvážený z dôvodu chýbajúcej nálepky, poprosil starosta
obce občanov o obozretnosť v prípade vynášania odpadu v k. ú. Sokoľ.

Z. Sulyoková sa informovala o separovanom zbere, o vreciach na separovaný zber.
Ing. Ľuboš Šuca odpovedal, že obec v tomto smere požiadala fúru o dodanie vriec na
separovaný zber.
J. Winkelmes chcel vedieť, či obec neplánuje zabezpečiť kontajner na sklo, ktorý by bolo
podľa neho vhodné umiestniť vedľa predajne jednoty.
Starosta obce podotkol, že v tomto smere by to bolo skôr na škodu. Ľudia by do kontajnera
hádzali aj komunálny odpad. Je možnosť umiestnenia kontajnera, resp. nosenia skla v malom
množstve za areál kultúrneho domu.
M. Senteliková podotkla, že túlavý pes je stále na Hrabinách. Chcela vedieť, či obec koná
v danej veci, či má zabezpečený odchyt psov.
Ing. Ľuboš Šuca informoval, že obec má zazmluvnenú firmu na odchyt psov. Avšak tento
konkrétny pes je veľmi plachý a je problém ho odchytiť. Na základe nariadení z Európskej
únie nie je možné psa uspať, len nahnať do klietky. Európska únia kladie vysoké požiadavky
na odchytové služby, ktoré musia mať niekoľko certifikátov. Je ťažké zohnať firma, ktorá
spĺňa prísne požiadavky.
P. Bednár sa opýtal, či by nebolo možné zvýšiť frekvenciu vývozu Tetra pakov.
Starosta obce informoval, že frekvencia vývozu predmetných obalov bola znížená z dôvodu,
že spoločnosť Fúra vyzbierala v deň vývozu málo vriec.
Z. Sulyoková sa opýtala, či obec nemôže dať oznam o vývoze Tetra pakov na internetovú
stránku. A ako je to s internetom v záhradkárskej oblasti.
Ing. Ľuboš Šuca informoval, že v súčasnosti spoločnosť Antik plánuje investíciu na zavedenie
optického internetu aj v obci Sokoľ.
Na záver zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na divadelné
predstavenie konajúce sa dňa 31.03.2019.

Overovatelia zápisnice
Ing. Juraj Vince

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

Michal Hreščák

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

Ing. Ľuboš Šuca
starosta obce

