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

dňa 09.12.2019 
 

Termín konania :        09.12.2019 

 

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. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8. VZN  ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sokoľ  

9. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 

10. Žiadosť k Výzve č. B-1/2020- environmentálny fond  

11. Žiadosť k Výzve- III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020, OBLASŤ:  

 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

 Činnosť L6AP 

12. Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková)  

14. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu a dotáciu na rok 2020- ŠK Sokoľ 

15. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020   

16. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2020 

17. Návrh kultúrnych podujatí na rok 2020 

18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Záver 

Z dôvodu doplnenia bodov programu č. 9 – stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu, č. 19 -  návrh na vyradenie Základnej školy, Kamenná 1, 044 31 Sokoľ a je 

súčasti – školského klubu deti pri ZŠ Sokoľ zo siete škôl a školských zariadení SR,          

č. 20 – zámena pozemkov na novom cintoríne, ul. Slnečnej a ul. Kopaninovej za pozemok 

parcela CKN č. 478 s výmerou 1294 m
2
, 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. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8. VZN  ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sokoľ  

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 



10. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 

11. Žiadosť k Výzve č. B-1/2020- environmentálny fond  

12. Žiadosť k Výzve- III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020, OBLASŤ:  

 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

 Činnosť L6AP  

13. Zámer predaja pozemku hodný osobitného zreteľa 

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Sulyoková)  

15. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu a dotáciu na rok 2020- ŠK Sokoľ 

16. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020   

17. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2020 

18. Návrh kultúrnych podujatí na rok 2020 

19. Návrh na vyradenie Základnej školy, Kamenná 1, 044 31 Sokoľ a jej súčasti-  

  Školského klubu deti pri ZŠ Sokoľ zo siete škôl a školských zariadení SR 

20. Zámena pozemkov na novom cintoríne, ul. Slnečnej a ul. Kopaninovej za pozemok 

parcela C-KN č. 478 s výmerou 1294 m2. 

21. Rôzne 

22. Diskusia 

23. 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, bola hlásená v obecnom rozhlase, 

poslancom bola pozvánka zaslaná. Zároveň skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci, teda 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 81 a 82 

 

K bodu č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Ing. Juraj Vince 

- členovia: Ing. Gabriel Tutoky, PhD. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 80 

 

K bodu č. 2 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Máriu Jánošíkovú a Mareka 

Onderku. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová. 

 

 

K bodu č. 5 

Na prechádzajúcom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia 65 – 79, t.j. 15 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/m
2 

. 

- 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 83 

 

K bodu č. 6 

Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce informoval prítomných o svojej činnosti od posledného 

zastupiteľstva, t. j. od 02.03.2019. Okrem bežných prevádzkových činností sa pán starosta 

zúčastnil nielen na rokovaniach, ale aj na poradách a školeniach a to: 

 

- stretnutie s p. Bérešom ohľadom opráv ciest po opravách vodovodu, účasť na opravách 

na ul. Lesnej 

- stretnutie s p. Plošticovou ohľadom zabezpečenia podkladov k vysporiadanu vodovodu 

v obci, návšteva archívu OÚ Košice – okolie, stretnutie s p. Jurkovou ohľadom 

majetkových kariet, návšteva štátneho archívu z dôvodu zabezpečenia podkladov ku 

kanalizácií, stretnutie s p. Petrekom – zabezpečenie znaleckého posudku a jeho zaradenie 

do majetku – vodojem Malina, 

-  pracovné stretnutia s p. Kováčovou, p. Hrehom, p. Mydlovou a p. Hnidiakom 

v súvislosti s koordináciou činností vysporiadaním vodovodu a postupu so spracovaním  

projektu kanalizácie, miestne zisťovanie k projektu kanalizácie s projektantmi Enviroline, 

- žiadosť o vyjadrenie obce Družstevná pri Hornáde k napojeniu na kanalizáciu,  

- účasť na zabezpečení verejného obstarávania k projektu kanalizácia, spracovanie 

dokumentácie a žiadosti o platbu z Úradu podpredsedu vlády s p. Mikulíkovou, 

- zabezpečenie podkladov, spracovania a podania projektov na kanalizáciu, traktor, vlečku, 

mulčovač a drvič,  

- pracovné stretnutia ohľadom zamerania, cenových ponúk na opravu ciest s p. Kajňákom, 

zabezpečenie frézovaného asfaltu, oprava, hutnenie a penetrácia cesty smer Uhrinč, ul. 

Kopaninová, Lesná, oprava ciest tryskovou metódou ul. Uhrinčanská, Kostolná, 

Záhradná, Orlia, Sokolia, Námestie Štefana Tutokyho, oprava zástavky autobusu, dovoz 

kompostérov 

- stretnutie s p. Martináskom a prejednávanie priestupku, predvolania a vypočutie 

24.9.2019 ohľadom žiadosti o sprístupnenie informácie 

- pracovné stretnutia  zamerané na opravu rigolov s p. Sekerákom,  

- pracovné stretnutia s predstaviteľmi SC KSK s  p. Dzubákovou a p. Harmošom, 

zabezpečenie opravy prechodu na Hrabiny ul. Kopaninová, dokončenie rigola, priepustov 

zváranie rúry a zabetónovanie čela + priebežné dotazovanie, 

- 18.9.2019  účasť na 5. ročnej pravidelnej kontrole priecestia Pod Balkom, 



- 5.9.2019 zasadanie Miniregiónu Ružín s predstaviteľmi vodárni Ing. Dubovským, Ing. 

Hricikovou - vývoz žúmp, voda, kanál v obciach,  

- účasť na rade starostov, ktoré organizoval KSK v súvislosti s novým programovým 

obdobím na roky 2021-2027 

- príprava a realizácia - 90. výročia ochotníckeho divadla v obci Sokoľ, rodinnej veselice, 

posedenia s dôchodcami, školenia  a prezentácie kompostovania v kompostéroch, 

- zabezpečenie mulčovania krovín z areálu MŠ, ZŠ, v obci a na ul. Hradnej, žiadosť 

o výrub stromov v obci - ul. Záhradná, Kostolná, Kostolianska, 

- pracovné stretnutia na úrade práce a zabezpečenie podkladov k projektu pracuj v kuchyni 

p. Stašková, 

- 9.9.2019 účasť na seminári k výzve 02/OÚ-KS/2020 v Poproči a stretnutie ohľadom 

projektu na opravu kuchyne pri MŠ - dotácia v sume 32 014 €.-, zabezpečenie 

spracovania a opravy projektovej dokumentácie, predloženie rozpočtov, stavebné 

povolenie, 

- 14.9.2019 účasť na hasičskej súťaži memoriálu F. Jeníka, pomoc pri príprave 

motokrosovej súťaže - úprava a polievanie trate, účasť na hasičskom protipovodňovom 

cvičení v Ťahanovciach a inventarizácia protipovodňového vozíka v Bidovciach, 

- príprava a zabezpečenie realizácie a realizácia opravy nevyhovujúceho osvetlenia malé 

ihrisko na základe revíznej správy p. Maletéra,  

- spracovania záverov k petícií nájomníkov bytového domu ohľadom p. Špičku, vypočutia 

na polícií ohľadom podania trestných oznámení na p. Špičku, pracovné stretnutia s p. 

JUDr. Hencovskou - žaloba na vypratanie bytu, upovedomenie rodiny, stretnutie s p. 

Smieškovou, 

- 30.9.2019 pracovné stretnutie  Eurobus ohľadom nového cestovného poriadku, autobus o  

08.00 bude chodiť aj cez prázdniny, ako aj autobus zo Sokoľa k vlaku o 21.20 hod., 

- vysporiadanie pozemkov cesty - nové zameranie p. Pavlík, pracovné stretnutie s p. 

Spišákom, 

- zabezpečenie, spracovanie a odovzdanie projektu na prezentáciu ľudovej kultúry v obci 

Sokoľ- projekt neschválený 

- zabezpečenie opravy a vykonanie technickej kontroly obecného automobilu, 

- stretnutie ohľadom opravy betónového múru na ul. Záhradnej pri studničke, 

- účasť na štátnom stavebnom dozore Jarošík - Matej, Kovalčík - Janočko, 

- kolaudácie VSD na ul. Slnečnej a komunikácie na Hrabinách, 

- účasť na dedičskom konaní ohľadom pozemku pod novým cintorínom v Levoči po 

nebohej p. Horňákovej, 

- pracovné stretnutie Kosit - exkurzia spaľovňa, energetické zhodnotenie odpadu,  

- pracovné stretnutie SPP s p. Ducarom, f. Fúra - dodatok k zmluvám, december až február 

– odvoz 1100 l kontajnerov - každé 2 týždne, 

- pracovné stretnutie v súvislosti so satelitným rozvodom v obci a možnými zámermi - 

záver - vzhľadom na skutkový stav je ekonomický nevýhodná ďalšia investícia, 

- pracovné stretnutie s účtovníckou p. Jurkovou k návrhu rozpočtu a auditu, 

- prerokovanie územného plánu mesta Košice na Magistráte mesta Košice, 

- pracovné stretnutie s architektkou Jedinákovou ohľadom zateplenia budovy MŠ, ZŠ, ŠJ, 

- zabezpečenie opravy cesty  na ul. Kopaninová frézovaným asfaltom, hutnenie, 



- nákup traktora zabezpečenie podkladov, obhliadky, podklady, verejné obstarávanie, 

- účasť na zasadnutí Regionálneho združenia obci Košice – okolie v Čani, 

- pracovná porada OZ s riaditeľom ZŠ dňa 2.12.2019 - návrh na vyradenie ZŠ a školskej 

družiny zo siete škôl a školských zariadení, 

- účasť na spoločenských podujatiach 40. výročie FS  Karička, 60. výročie ZŠ Družstevná 

pri Hornáde, 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 84 
 

K bodu č. 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 85 

 

K bodu č. 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo VZN č. 4/2019, ktorým sa schvaľuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sokoľ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 86 

 

K bodu č. 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu na rok 2020.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 87 

 

K bodu č. 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje: 

1.  

 

a) rozpočet obce Sokoľ na rok 2020  podľa predloženého návrhu 

b) berie na vedomie rozpočet na roky 2021-2022 v zmysle predloženého návrhu  

 

 

Príjmy      Výdavky 

Súhrn 2020 2021 2022 Súhrn 2020 2021 2022 

Bežné príjmy 495860 495860 495860 Bežné výdavky 460475 457515   457515 

Kapitálové 

príjmy 

1 000 0 0 Kapitálové 

výdavky  

101000 31000 31000 

Finančné 

príjmy 

89 000 25000 25000 Finančné 

výdavky 

19 200 19 200 19 200 

Spolu 585860 520860 520860 Spolu 579675 507715 507715 

    Rozdiel  

príjmy a výdavky 
5185 13145 13145 

 

2. s c h v a ľ u j e   

starostovi obce Sokoľ oprávnenosť vykonávať zmeny  v rozpočte do výšky 3 %                               

z rozpočtovaných výdavkov obce Sokoľ na rok 2020 v súlade so zákonom SNR                        

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 88 

 



K bodu č. 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje predloženie, vypracovanie a podanie žiadosti na 

Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity v súvislosti so 

schváleným materiálom: „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 

2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 

ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030 – nové znenie“  

v súvislosti s vyhlásenou výzvou „Výzva č. B-1/2020 zo dňa 22.11.2019. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 89 

 

K bodu č. 12 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje predloženie, vypracovanie a podanie žiadosti na 

Environmentálny fond o poskytnutie dotácie k Výzve- III. Rozšírenie špecifikácie činností 

podpory na rok 2020, OBLASŤ: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 

budov vrátane zatepľovania - Činnosť L6AP 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 90 

 

 

K bodu č. 13 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 

 Obec Sokoľ má zámer predať nehnuteľný majetok a to: pozemok v registri, parcela č. 

C-KN 38/6 o výmere 79 m 2 - záhrada, zapísaná na liste vlastníctva č. 485, vedenom Správou 

katastra Košice okolie, katastrálne územie Sokoľ, pani Eve Nigutovej, bytom Sokoľ ul. 

Kamenná 160/2 za cenu 10 Eur/m
2
 

 

 

 Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) , zák. 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Sokoľ považuje 

skutočnosť, že žiadateľka predmetný pozemok dlhodobo užíva  už viac ako 30 rokov. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 91 

 

K bodu č. 14 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ neschválilo žiadosť Zuzany Sulyokovej o odpredaj  časti 

pozemku C-KN č.1132/1 vo vlastníctve obce Sokoľ v katastrálnom území obce Sokoľ vo 

výmere 10 m
2
.  

Výsledok hlasovania: za boli 2 poslanci, proti boli 5 poslanci 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 92 

 

K bodu č. 15 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo: 

1. Žiadosť  Športového klubu Sokoľ o mimoriadnu dotáciu na rok 2020 vo výške 3000 

€ za účelom ohradenia ihriska z dôvodu ochrany pred divou zverou ako spoluúčasť 

k dotácií od futbalového zväzu.  

2. Žiadosť Športového klubu Sokoľ o dotáciu na športovú činnosť na rok 2020 

v celkovej výške 4900 € ( 600 €  motorkári, 2000 €  futbal,  1000 €  ihrisko, 1300 € 

tréneri). 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 93 

 



K bodu č. 16 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na rok 2020. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 94 

 

K bodu č. 17 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

na rok 2020. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 95 

 

K bodu č. 18 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie plán kultúrnych podujatí na rok 2020.  

Termín Podujatie 
Máj 2020 Turistický pochod- Kráľova studňa, Sokoľský hrad, 

Poľovnícka chata 

Jún 2020 Stretnutie pod Balkom- 750. výročie 1. písomnej zmienky 

Október 2020 Mesiac úcty k starším- posedenie s dôchodcami 

31.12.2020 Silvestrovská zábava 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 96 

 

K bodu č. 19 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ: 

1.  s c h v a ľ u j e   

 

v súlade s § 6 ods. 1 a § 17 ods. 1  zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve  návrh na vyradenie Základnej školy, Kamenná 1, 044 31 Sokoľ a jej 

súčasti  a to Školského klubu deti pri ZŠ Sokoľ zo siete škôl a školských zariadení SR 

k 31.12.2019  z dôvodu racionalizačných opatrení, nakoľko v uvedenej škole je trvalo nízky 

počet žiakov (11) a neudržateľne vysoké náklady na prevádzku školy. Povinná dochádzka 

žiakov a stravovanie je zabezpečené v obci Kostoľany nad Hornádom. 

 

2. o d p o r ú č a     starostovi obce 

pripraviť návrh VZN k rušeniu Základnej školy, Kamenná 1, 044 31 Sokoľ  v prípade, že MŠ 

SR rozhodne o vyradení Základnej školy, Kamenná 1, 044 31 Sokoľ   zo sieti škôl a školských 

zariadení SR. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 97 

 

 

Expedícia materiálov 

(pondelok) 

Rokovanie OZ 

(pondelok) 

Termín Termín Číslo 

09.03.2020 16.03.2020 VIII 

01.06.2020 08.06.2020 IX 

07.09.2020 14.09.2020 X 

30.11.2020 7.12.2020 XI 



K bodu č. 20 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ: 

s c h v a ľ u j e   

 

 a) podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámenu pozemku parcela C-KN č. 478 s výmerou 1294 m
2
 vo vlastníctve obce 

Sokoľ za pozemky –  

 

1. Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve p. Ing. Jána Spišáka, Trieda SNP 406/73, 

Košice, parcely 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. 481, 482, 485, 487 – odčlenením novovzniknuté parcely C-KN č. 

833/3,833/4, 833/7, 833/9 vedené ako ostatné plochy v celkovej výmere 172,20 m
2
, v 

katastrálnom území obce Sokoľ,  

2. časť parcely E-KN 5000/5, v k. u. Sokoľ, vo vlastníctve p. Ing. Jána Spišáka, Trieda 

SNP 406/73, Košice, pozemky sú vedené ako ostatná plocha v registri „E – 

odčlenením novovytvorená parcela   C-KN 810/31 s výmerou 76 m
2
, C-KN 810/32 

s výmerou 788 m
2
, C-KN 13 s výmerou 13 m

2
, v katastrálnom území obce Sokoľ, 

vymedzenom geometrickým plánom č. 23/2019 autorizačne overeným Ing. Milanom 

Paulíkom dňa 28.11.2019,   

3. časť parcely C-KN  743/77 v k. ú. Sokoľ, vo vlastníctve p. Ing. Jána Spišáka, Trieda 

SNP 406/73, Košice, pozemok vedený ako trvalý trávnatý porast, odčlenením 

novovytvorená parcela C-KN 743/198 s výmerou 245 m
2
, v katastrálnom území obce 

Sokoľ, vymedzenom geometrickým plánom č. 23/2019 autorizačne overeným Ing. 

Milanom Paulíkom dňa 28.11.2019 

 

b) poveruje starostu obce uzatváraním zmlúv. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 98 

 

K bodu č. 21 

Starosta obce otvoril bod rôzne, kde: 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje hlavnej kontrolórke  JUDr. Svetlane Pavlíkovej 

PhD. v zmysle § 18c ods. 5  zákona 369/1990 Z. z. mesačnú odmenu vo výške 30 % 

z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiac december 2019 v celkovej výške 47,10 €  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 99 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje zrušenie a odstránenie nevyužívaného 

koaxiálneho vzdušného vedenia v obci Sokoľ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 100 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie správu audítorky Ing. Agáty Molnárovej 

k auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2018.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 101 

 

Diskusia 

P. Kapráľ prehovoril k p. Sulyokovej, ktorá  permanentne podáva na obec žiadosť 

o odkúpenie pozemku a poprosil ju aby sa zúčastnila na pracovnej porade poslancov, kde by 

sa všetko vysvetlilo a dospelo tak k určitému záveru a tak by nemárnili čas na obecnom 

zastupiteľstve, keďže stále dookola prejednávajú tú istú vec.  



P. Sulyoková s týmto návrhom súhlasila. 

P. Koša chcel vedieť ako sa rieši otázka vymáhania nedoplatkov za komunálny odpad a daň 

z nehnuteľností, pretože stále doplácame na občanov, ktorí si neplnia svoju povinnosť. 

Kontrolórka obce podala odpoveď, že z dôvodu vysokých nedoplatkov obec už začala 

posielať výzvy na uhradenie nedoplatkov a následne sa bude pristupovať k exekúciám.  

Starosta obce dodal, že na základe výziev už daňovníci začali uhrádzať nedoplatky, niektorí 

len zabudli uhradiť ale platby už postupne prichádzajú. 

P. Winkelmes oznámil zastupiteľstvu, že stále nevyriešili otázku toho, ako sa bude môcť 

pripojiť k vodovodu. 

M. Onderko reagoval tým, že keď sa táto otázka pripojenia na vodovod riešila, osobne boli za 

pánom Winkelmesom, aby sa do pripojenia k vodovodu zapojil s nimi, no v tom čase o to 

nemal záujem, tak isto obecný úrad posielal pozvánky na schôdzu, ktorá bola zvolaná 

z dôvodu pripojenia sa k vodovodu. 

Starosta obce povedal, že táto otázka sa teraz ani riešiť nebude pretože k napojeniu sa na 

vodovod sa ani projekt nerobil. Obec má problém zohnať podklady ku kanalizácií a ak už 

teraz nevyjde táto výzva bude sa potom musieť robiť nový projekt. S vodárňami sa ešte len 

vysporiadava majetok a všetko je na dlhú dobu. Je situácia aká je, obec má aj finančne 

prostriedky ale bez podkladov to nie je možné.  

J. Onderko reagoval, že pán Winkelmes mal možnosť sa pripojiť, no nevyužil ju.  

P. Winkelmes tvrdil, že jeho nikto neoslovil a nevedel, že bola možnosť sa pripojiť 

k vodovodu. Bol ochotný si zato zaplatiť, no o ničom nevedel. 

P. Franka oznámil, že spoločnosť fúra si účtuje vývoz za prázdne kuka nádoby a 1100 l 

kontajnery. 

Starosta povedal, že sa vývoz bude musieť kontrolovať. 

P. Sulyoková tvrdila, že z celého Uhrinča nosia ľudia odpad len na jedno miesto, a to ku 

bývalej hájenke a ona potom musí odvážať odpad do mesta, pretože kontajnery sú preplnené. 

Starosta informoval o tom, že obec sa snaží, ak sú kontajnery plné premiestniť odpad do tých, 

ktoré sú prázdne. Ak je sezóna je ťažké sa vyhnúť tomu, aby neboli preplnené, predsa aj 

mimo sezóny sa tu zdržiava menej záhradkárov. 

P. Sulyoková sa pýtala na susednú stavbu, či je stavba povolená, pretože tam podľa jej slov 

rastie mrakodrap. 

Starosta ju informoval, že áno, sused má stavebné povolenie a tak isto to bolo zverejnené 

verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce. 

P. Winkelmes sa pýtal ako je to s odvodnením cesty na Hrabinách, keďže voda tečie cez cestu 

na protiľahlé pozemky, keď už sa opravoval mostík na tomto mieste bol problém už aj 

odvodniť cestu? 

Starosta obce reagoval, že bol problém aj s opravou mostíka a úpravou kanála pri ňom, keďže 

správa ciest nemala čas ani na túto opravu. 

 

Záver: 

Ing. Ľuboš Šuca uzatvoril zasadnutie a prítomným poďakoval za účasť a za podnety, poprial 

občanom príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roka a zároveň 

pozval občanov na silvestrovské posedenie, ktoré sa uskutoční 31.12.2019. 

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

Marek Onderko  ....................................................  Ing. Ľuboš Šuca 

starosta obce 


