Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 02.9.2019
Termín konania :

02.09.2019

Miesto konania :

sála kultúrneho domu

Prítomní poslanci:

podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola prijatých uznesení
6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
7. Štatút obce Sokoľ
8. Žiadosť o úhradu za poskytnuté sociálne služby.
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková).
10. Rozpočtové opatrenie 1/2019
11. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Z dôvodu doplnenia bodu programu č. 12 – Žiadosť o podporu na rok 2020
z Environmentálneho fondu, došlo k posunutiu ostatných bodov programu. Program
zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola prijatých uznesení
6. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia
7. Štatút obce Sokoľ
8. Žiadosť o úhradu za poskytnuté sociálne služby.
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková).
10. Rozpočtové opatrenie 1/2019
11. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu.
12. Žiadosť o podporu na rok 2020 z Environmentálneho fondu
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

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, na úradnej tabuli, bolo hlásené v obecnom rozhlase,
poslancom bola pozvánka zaslaná. Zároveň skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci, 1
neprítomný a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 66
K bodu č. 3
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- predseda: Mária Jánošíková
- členovia: Marek Onderko
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 65
K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Ing. Juraja Vinceho a Ing. Gabriela
Čorbu
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová.
K bodu č. 5
Na prechádzajúcom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia 47 – 64, t.j. 18 uznesení. Uznesenia
boli splnené, resp. boli konštatačného charakteru okrem:
- uznesenie č. 59/2019 Zámer vysporiadania, výkupu, zámeny časti pozemku na parcele
CKN 810/1, súčasť parcely EKN 5000/5 v katastrálnom území Obce Sokoľ za účelom
využitia na výstavbu miestnej komunikácie a prepojenia ul. Slnečnej s ul. Záhradnou.
Zároveň poveruje starostu obce jednať s majiteľom pozemku.
- uznesenie č. 60/2019
a) Zámer vysporiadania, výkupu, zámeny pozemkov od pôvodných spoluvlastníkov,
ktoré sa nachádzajú na Novom cintoríne vymedzenom geometrickým plánom č.
7/2016 autorizačne overeným Ing. Zuzanou Buľkovou dňa 1.4.2016 a overeným
Správou katastra 10.5.2016. Pozemky sú vedené ako orná pôda v registri „E“ k. ú.
Sokoľ– parcely č. 480/1, 481, 482, 483, 484, 485, 486,487 – oddelením novovzniknuté
parcely KNC č. 833/2, 833/3,833/4, 833/5, 833/6, 833/7,833/8, 833/9 vedené ako
ostatné plochy,
b) poveruje starostu obce uzatváraním zmlúv a jednaním s vlastníkmi,
c) kúpnu cenu pre výkup pozemkov na Novom cintoríne v sume maximálne 5 Eur/m2 .
- uznesenie č. 61/2019 Zámer vysporiadania, výkupu, zámeny časti pozemku na parcele
CKN 743/77, v katastrálnom území Obce Sokoľ za účelom využitia na výstavbu
miestnej komunikácie na parcele CKN 743/7 a prepojenia s prístupovou parcelou
č. 1430/14 k miestnemu vodojemu.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie 67
K bodu č. 6
Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce informoval prítomných o svojej činnosti od posledného
zastupiteľstva, t. j. od 03.06.2019. Okrem bežných prevádzkových činností sa pán starosta
zúčastnil nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach a to:
- pracovné stretnutia s predstaviteľmi SC KSK s p. Dzubákovou a p. Harmošom
ohľadom:

 mostíka pri jazdiarni - osadenie zábradlia (zaslanie oficiálnej žiadosti - podľa
dostupných informácií je mostík v havarijnom stave. V najbližšom časovom
horizonte by sa mala riešiť jeho oprava),
 opravy rigolov a ciest, riešenie uskladnenia stavebného materiálu na realizáciu
rekonštrukcie rigola,
 zabezpečenie opravy prechodu na Hrabiny - ul. Kopaninová.
V súčasnosti sa už vykonáva rekonštrukcia rigola a oprava výtlkov v smere do Sokoľa, cesta
po koniec Kostolian nad Hornádom by mala byť rekonštruovaná tento rok.
- zabezpečenie opráv ciest tryskovou metódou a frézovaným asfaltom na ul. Malinovej,
Hradnej, Pramennej, Sedličkovej,
- fyzická kontrola vodozádržných nádrží v lokalite Nad Hrabinami, kde neboli zistené
výrazne znečistenia, resp. narušenia nádrží,
- bol vykonaný orez krovín okolo ciest v chatovej lokalite Uhrinč a vŕby vo dvore
materskej školy,
- v súčasnosti prebieha začiatok opravy zastávky na Nám. Š. Tutokyho,
- zabezpečenie dopravných zrkadiel na niektoré úseky v obci. Niektoré už boli osadené
(na ul. Záhradnej), ďalšie plánujeme namontovať na výjazd z ul. Kopaninovej na ul.
Kostoliansku a výjazd z ul. Malinovej na ul. Hradnú (pri bývalej garáži),
- zabezpečenie smerových tabúľ na označenie ulíc v obci,
- zabezpečenie podkladov pre projekt k výzve na merače rýchlosti v smere vjazdu
a výjazdu v obci,
- materiálno - technické zabezpečenie priebehu podujatia Dni obce Sokoľ - Stretnutie
pod Balkom - zabezpečenie lavičiek stolov stanov, občerstvenia a pod.,
- zabezpečenie montáže a prihlásenie ťažného zariadenia na obecné vozidlo,
- účasť na zasadnutí regionálneho združenia obci Košice – okolie v Čani (25.6.2019),
- účasť na zasadnutí MAS v obci Trebejov ohľadom projektov - revitalizácia verejného
priestranstva, oprava strechy na dome smútku a úprava jeho okolia, ako aj
modernizácie detského ihriska v areáli MŠ a pracovné stretnutia ohľadom týchto
projektov s p. Stolárikom,
- pracovné stretnutie na KSK ohľadom hľadania riešenia a zabezpečenia prostriedkov
na opravu mostu cez Hornád pomocou výzvy – zatiaľ neúspešné,
- školenie na OÚ Košice – okolie ohľadom čerpania prostriedkov na projektovú
dokumentáciu kanalizácie,
- zasadnutie Regionálneho združenia Ružín - riešenie a návrh cyklotrasy Eurovelo 11,
- pracovné stretnutia k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie projektovej
dokumentácie ako aj podpis zmluvy o poskytnutí prostriedkov na projekt kanalizácie,
- pracovné stretnutia ohľadom zamerania a vysporiadania cesty na ul. Slnečnej,
pozemkov na Novom cintoríne a na ul. Kopaninovej s p. Spišákom a Žihlavníkom,
- pracovné stretnutia ohľadom projektov k rekonštrukcií ciest v obci s p. Červeňákom,
Berešom - projektanti a stavbyvedúcim z IS Košice s p. Kajňákom,
- účasť na školení k projektu na výstavbu a rekonštrukciu ciest v lokalitách s MRK
a pracovné rokovanie s projektantmi ohľadom spracovania žiadosti a projektovej

dokumentácie k výzve – p. Béreš, p. Suchá, p. Suchý - projekt nerealizovaný pre
krátkosť času na realizáciu - spracovanie projektu a potrebné stavebné povolenie,
- účasť na pracovnej porade bytovej komisie k problémom s občianskym
spolunažívaním, petícií a porušovaniu domového poriadku nájomníkom p. Špičkom,
- aktualizácie zabezpečenia projektu detského ihriska a pracovné stretnutia ohľadom
stavebných konaní (Martinásek, Šašinka), kolaudácie, zabezpečenie podkladov
a podpísanie zmluvy ohľadom pracovnej zdravotnej služby a spracovania s tým
spojenej dokumentácie,
- konzultácie k priestupkovému spisu na spoločnom obecnom úrade s p. JUDr.
Hertnekiovou ohľadom p. Martináska,
- účasť na kolaudáciách p. Šteiner, p. Paľová,
- pracovné stretnutia s p. Nižňanskou ohľadom sťažností p. Matejová vs. Jarošík,
žiadosť o štátny stavebný dozor p. Janočko,
- zabezpečenie ochranných a pracovných pomôcok hasiči,
- účasť a zabezpečenie školenia GDPR s p. Jendrichovským,
- pracovné stretnutia k rekonštrukcií zastávky autobusu s konateľom firmy Kaltherm a
p. Gáborom Miroslavom,
- rokovania a zabezpečenie podkladov k zmluve o výkone správy majetku - vodovod
v obci Sokoľ a vodojem Malinová s p. Kováčovou (vodárne),
- zabezpečenie a účasť na školení BOZP a PO s p. Stredanskou,
- účasť na pietnom akte kladenia vencov pri pomníku na Dargove.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 68
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo Štatút obce Sokoľ a zároveň ruší Štatút obce
Sokoľ zo dňa 25.9.2013.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 69
K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo žiadosť o úhradu za poskytovanie sociálnej
služby prijímateľky p. Balogovej Justíny podľa výpočtového listu k zmluve č. 2/2019/2/ŠZ.
Výsledok hlasovania: proti 6 poslanci, neprítomný 1 poslanec
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 70
K bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje žiadosť p. Zuzany Sulyokovej o odpredaj časti
pozemku C-KN 1132/1 vo vlastníctve obce Sokoľ v katastrálnom území obce Sokoľ vo
výmere 10 m2.
Výsledok hlasovania: za 2 poslanci, proti 4 poslanci, neprítomný 1 poslanec
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 71
K bodu č. 10
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019. Zmena
výdavkových rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia
celkové výdavky a to:

Bežné
výdavky:
Správa obce 0111
633002 projektor
Cestná doprava 0451
635006
oprava zástavky
Nakladanie s odpadom 0510
637005 označenie ulíc

Bežné výdavky spolu:

Kapitalové
výdavky:

Schválený na rok
2019

Úprava

Upravený za rok
2019

1 800 €.-

-1300 €.-

0

5300 €.-

5300 €.-

8000 €.-

- 4000 €.-

4000 €.-

9 800 €.-

Schválený na rok
2019

711001
-nákup
pozemkov
717001
- príprava výstavby
verejného osvetlenia
Slnečná
717002
- rekonštrukcia
budovy OÚ a KDvýmena okien a
dverí

15 000 €.-

Kapitálové výdavky
spolu:

0 €.-

Úprava

-10 000 €.-

500 €.-

9 800 €.-

Upravený za rok
2019
5 000 €.-

0

5000 €.-

5000 €.-

0

5000 €.-

5000 €.-

65 000 €

0 €.-

65 000 €.-

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 72
K bodu č. 11
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na prípravu výstavby verejného osvetlenia na ul. Slnečnej vo výške 4 865,44 €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 73
K bodu č. 12
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje predloženie, vypracovanie a podanie žiadosti na
Environmentálny fond v špecifikácií činnosti podpory na rok 2020 v oblasti B ,,Ochrana
a využívanie vôd“ s označením BKAP a oblasti C ,,Rozvoj odpadového hospodárstva
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov“
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 74

K bodu č. 13
Starosta obce otvoril bod rôzne, kde:
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na rekonštrukciu budovy obecného úradu a kultúrneho domu – výmena okien a dverí
na budove OÚ a KD v celkovej výške 4364,24 €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ ruší predaj nehnuteľného majetku Petrovi Jakubíkovi v
zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ktorý je vo vlastníctve obce Sokoľ a to parcely č. C KN 188/4 o výmere
46 m2 vedený ako zastavaná plocha, za kúpnu cenu 460,- eur, ktorá bola odčlenená od C KN
č. 188 zapísaná na liste vlastníctva č. 485 geometrickým plánom č. 512/2017, vedenom
Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, katastrálne územie Sokoľ a zároveň
ruší uznesenie č. 250/2018 zo dňa 5.3.2018, z dôvodu, že menovaný Peter Jakubík do
dnešného dňa nevyplatil kúpnu cenu a z tohto dôvodu nebola kúpno - predajná zmluva
podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ súhlasí s vyradením inventárneho majetku s evidenčným
číslom majetku: nefunkčná chladnička Calex v. č. 000352
OU/7/101 kuchynka OÚ
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo Delegátov do rady:
a) základnej školy v Sokoli : Ing. Juraja Vinceho
b) materskej školy v Sokoli: Michala Hreščáka
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo zámer a predaj hnuteľného majetku a to:
1. pojazdnú poľnú kuchyňu PK-26 - inventarizačné číslo majetku PZ/01/003 za cenu 650 €.
2. príves PPS 12 r. v. 1971- inventarizačné číslo majetku PZ/01/004
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 79
Diskusia
P. Sulyoková sa chcela informovať, na ktorých miestach sa opravovala cesta tryskovou
metódou na Uhrinčanskej ulici, pretože nič nie je vidieť a či sa ešte opravovať bude.
Starosta obce, na tejto ulici sa nevyužívala trysková metóda, ale frézovaný asfalt, no nakoľko
bol nedostatok asfaltu opravila sa len časť tejto cesty.
P. Šefčík, na ulici Záhradnej je už skoro 2 mesiace vykopaná diera, ktorú vykopala p. Varga
a takto to tam stojí a nič sa s tým nedeje.
Starosta obce, p. Varga bude vyzvaná na odstránenie tejto diery.
P. Kukura, výrub drevín v obci vykonávajú jedine elektrárne alebo aj niekto iný poprípade
ako inak sa to rieši?
Starosta obce, dreviny postupne likvidujú pracovníci obecného úradu, tak isto sa písala
žiadosť na výrub väčších stromov, ktoré sú prekážkami a budú sa postupne likvidovať.
P. Šefčík, je pravda, že na ulici Záhradnej sa budú vymieňať alebo prekladať stĺpy VN?
Starosta obce, nevieme povedať, keďže o tomto nemáme zatiaľ žiadne informácie.
P. Kaleja, ako sa dá riešiť problém pri mojom dome? P. Iván mi tvrdí, že zahradí svoj
pozemok. Ak by tak urobil, nedostanem sa k svojmu domu.

Starosta obce, na túto tému sme sa už rozprávali, je potrebné dať návrh na súd na predbežné
opatrenie, nie je to v kompetencii obce, sú to súkromné pozemky, my môžeme trvať jedine na
dodržanie ÚP v prípade ďalšej výstavby.
P. Sulyoková, na parc. 1132/1 si pani Borovská zahradila obecný pozemok.
Starosta obce, pani Borovská bude vyzvaná na odstránenie plota.
Záver:
Ing. Ľuboš Šuca uzatvoril zasadnutie a prítomným poďakoval za účasť a za podnety.
Overovatelia zápisnice
Ing. Juraj Vince

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

Ing. Gabriel Čorba

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

Ing. Ľuboš Šuca
starosta obce

