Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 06.08.2020
Termín konania :

06.08.2020

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.

Voľba návrhovej a mandátovej komisie

4.

Schválenie programu zasadnutia OZ

5.

Kontrola prijatých uznesení

6.

Polyfunkčný objekt Obecný úrad a Kultúrny dom - Sokol' zateplenie - zmluva
Envirofond

7.

Rôzne

8.

Záver

K bodu č. 1 a 4
Starosta obce, Ing. Ľ. Šuca v úvode zasadnutia informoval, že zasadnutie je neplánované, je
uznášania schopné a prítomní sú 5 poslanci zo 7.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 150
K bodu č. 3
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- predseda: Ing. Juraj Vince
- člen: Ing. Gabriel Tutoky, PhD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 149
K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice boli určení Marek Onderko a Michal Hreščák
Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková
K bodu č. 5
Ing. Ľuboš Šuca informoval o kontrole úloh a uzneseniach od posledného zastupiteľstva, t. j.
od 08.06.2020 do 06.08.2020.
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijatých 17 uznesení.
Uznesenie č. 129/2020 - kúpa pozemkov po nebohom J. Jánošíkovi: platba za predmetné
pozemky bola zrealizovaná, čaká sa na vydanie rozhodnutia zo súdu

Uznesenia 108/2020 a 109/2020 – zrušenie školskej knižnice a odpredaj, vyradenie
nevyužitého majetku ZŠ: samotné zrušenie knižnice je administratívne dlhší proces, nakoľko
všetky knihy bolo potrebné ponúknuť iným knižniciam, ktoré mali na vyjadrenie 60 dní
Uznesenie 130/2020 – podanie žaloby na p. Martináska: v súčasnosti žaloba nebola podaná.
Obec to rieši cez Spoločný obecný úrad Beniakovce, cez cestný zákon. Bude zaslaná výzva
a v prípade jej nerešpektovania bude uložená pokuta. V prípade neuhradenia, vec bude riešená
prostredníctvom exekútora.
Uznesenia 118/2020 – prenájom priestorov ZŠ a 140/2020 – predaj pozemku p. Jakubíkovi:
uznesenia naďalej trvajú.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 151
K bodu č. 6
Obec Sokoľ má schválenú dotáciu vo výške 100 000,- € na rekonštrukciu strechy na kultúrnom
dome a obecnom úrade. Aj napriek tomu, že verejné obstarávanie prebehlo a obec zaslala
všetky potrebné doklady, zmluva s Environfondom do dnešného dňa nebola podpísaná.
Víťazná firma mala prevziať stavbu 01.08.2020. A keďže zmluva s Environfondom nie je ešte
podpísaná, je potrebné schváliť posunutie začiatku realizácie prác. Vyúčtovanie poskytnutej
dotácie má byť hotové do konca novembra 2020, preto je potrebné všetky práce ukončiť do
konca októbra 2020. Keďže práce ešte nezačali, je potrebné urobiť dodatok k pôvodnej zmluve
– k Zmluve o dielo č. 1/2020 zo dňa 30.04.2020, v ktorom sa zmení článok IV – začiatok
realizácie prác 15.08.2020, koniec realizácie 31.10.2020, článok VI, bod 2 a 3 sa vypúšťa.
V prípade, že environmentálny fond neposkytne dotáciu, obec bude hradiť realizáciu
z vlastných prostriedkov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 152
K bodu č. 7
Ing. Ľuboš Šuca informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii školskej jedálne. Počas realizácie sa
postupne odkrývali všetky nedostatky, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii. Čo
bolo možné a nebolo to potrebné, bolo vynechané z projektu, čím sa ušetrilo cca 12 000,- €.
Tieto peniaze sa použijú na kúrenie, ktoré nebolo v rozpočte (v rozpočte bol len kotol), nové
lampy, v spoločenskej miestnosti sa urobila nová elektrika a taktiež voda, tiež je potrebné
prerobiť pôvodný komín (v tom stave, ako je teraz, obci nikto nedá revíznu správu), v byte č.
20 sa zrekonštruoval odpad, potiahla sa nová voda.
M. Jánošíková chcela vedieť, či je možné, aby sa okolité obce spojili a aby v jednej bol
umiestnený bankomat. Ing. Ľuboš Šuca už na túto tému komunikoval so starostami zo
susedných dedín a títo uviedli, že z doterajších skúseností žiadna banka nie je ochotná
poskytnúť bankomat.
M. Onderko mal otázku ohľadom cesty v Kostoľanoch nad Hornádom, či a kedy sa bude
rekonštruovať. Starosta obce Sokoľ spolu so starostom z Kostoľan nad Hornádom boli osobne
za podpredsedom KSK. KSK má v pláne vo väčšej miere sa v tomto roku zamerať investície
na cesty.
Ing. J. Vince si všimol, že na pozemku p. Spišáka je veľká kopa zeminy. Po rozhovoroch
s cestármi dospeli k záveru, že ak sa zemina neuprace, príp. nejako neupraví, môže dôjsť
k prepadu cesty. Ing. Ľ. Šuca na margo tejto veci povedal, že obec môže upozorniť KSK,
nakoľko cesta je v ich vlastníctve.

Záver
Starosta obce poďakovať prítomným poslancom za účasť a podporu a zasadnutie uzavrel.
Overovatelia zápisnice
Marek Onderko

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

Michal Hreščák

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

Ing. Ľuboš Šuca
starosta obce

