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

dňa 09.6.2019 
 

Termín konania :        09.06.2019 

 

Miesto konania :         kancelária starostu obce 

 

Prítomní poslanci:      podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľom a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

5. Výzva číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) 

zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

6. Dopyty poslancov 

7. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1 a 4 

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, poslancom bola pozvánka zaslaná. Zároveň 

skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, 3 neprítomní a teda obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 63 

 

K bodu č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Ing. Gabriel Čorba 

- členovia: Ing. Imrich Kapráľ 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 62 

 

K bodu č. 2 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Máriu Jánošíkovú a Ing. Juraja 

Vinceho. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová. 

 

 

K bodu č. 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje: 

a) Zapojenie sa do Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 



vnútra Slovenskej republiky na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou 

cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov. 

b) Spolufinancovanie vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov z vlastných 

prostriedkov. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 64 

Rôzne 

Starosta obce Sokoľ zvolal mimoriadne zasadnutie z dôvodu zapojenia sa do výzvy číslo III. 

Prezídia Policajného zboru 2019.  

 

Záver: 

Ing. Ľuboš Šuca uzatvoril zasadnutie a prítomným poďakoval za účasť. 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

Mária Jánošíková  ................................................... 

 

Ing. Juraj Vince   .................................................... 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Šuca 

   starosta obce 


