Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 13.12.2021
Termín konania :

13.12.2021

Miesto konania :

sála KD

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. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2022
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 a nasledujúce roky
2023 a 2024
9. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
10. Žiadosť k Výzve podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom
OPLZ-PO6-SC611-2021-2
11. Žiadosť k Výzve KSK č. ID/2021-2. Kolo- oblasť vzdelávanie, výchova a šport k projektu: Hra, šport a zdravie- workoutové ihrisko v obci Sokoľ,
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku Korijkov- zámer,
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Zuzana Sulyoková, Matej Max),
14. Žiadosť o dotáciu FK Považská Sokoľ,
15. Umiestnenie Z boxov – zmluva o umiestnení Z boxov
16. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2022
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Zmena programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o vypustenie z programu zastupiteľstva
schvaľovanie predaja pozemku p. Zuzany Sulyokovej uvedené v bode 13 na základe žiadosti
poslanca Ing. Juraja Vinceho.
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. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2022
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 a nasledujúce roky
2023 a 2024
9. Návrh rozpočtu na roky 2022-2024

10. Žiadosť k Výzve podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom
OPLZ-PO6-SC611-2021-2
11. Žiadosť k Výzve KSK č. ID/2021-2. Kolo- oblasť vzdelávanie, výchova a šport k projektu: Hra, šport a zdravie- workoutové ihrisko v obci Sokoľ,
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku Korijkov- zámer,
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Matej Max),
14. Žiadosť o dotáciu FK Považská Sokoľ,
15. Umiestnenie Z boxov – zmluva o umiestnení Z boxov
16. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2022
17. Rôzne
18. Diskusia
19. 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 5 poslanci,
neprítomní 2 poslanci, teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 275 a 276
K bodu č. 3
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- predseda: Ing. Imrich Kapráľ
- členovia: Ing. Gabriel Tutoky, PhD.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 274
K bodu č. 2
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Michala Hreščáka a Máriu
Jánošíkovú.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová.
K bodu č. 5
Na prechádzajúcom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia 262 - 273, t.j. 12 uznesení. Uznesenia
boli splnené, resp. boli konštatačného charakteru, okrem:
- uznesenie č. 140/2020 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kúpno-predajnú zmluvu a predaj
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to:
pozemok v registri ,,C“, parcela č. C-KN 188/2 o výmere 42m2 – zastavaná plocha,
zapísaná na liste vlastníctva č. 485, vedenom Správou katastra Košice okolie,
katastrálne územie Sokoľ, pánovi Dušanovi Jakubíkovi, bytom Sokoľ ul. Lesná 118/3
za cenu 10 Eur/m2.
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 žiadateľ predmetný pozemok už dlhodobo užíva už viac ako 25 rokov.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie č. 277

K bodu č. 6
Informácia starostu obce Sokoľ o svojej činnosti od posledného rokovania obecného
zastupiteľstva od 6.9.2021
- zabezpečenie vysypania a terénnych úprav parkoviska pri bytovom dome,
- zabezpečenie príprav a materiálu v súvislosti s realizáciou chodníka pri KD, podanie
žiadosti o výrub stromov, účasť pri výrube stromov, odstraňovaní koreňov a terénnych
úpravách,
- pracovné stretnutie v spoločnosti Eurobus k zriadeniu autobusovej zástavky pri
jazdiarni v lokalite Pod rožkom,
- pracovné stretnutie v chatovej lokalite Uhrinč ohľadom záplav s konateľom MKM
stred p. Bartošom - obhliadka oblasti, návrh možných riešení, samotná realizácia
a priebežná kontrola a ich účinnosť,
- zabezpečenie realizácie opravy verejného osvetlenia v lokalite Hrabiny, oprava TKR
a jeho ďalšie využitie na miestny rozhlas na ul. Dubovej a Hrabovej,
- zabezpečenie materiálu a šitia opony a zásten v sále KD,
- spolupráca s FK Považská Sokoľ pri svojpomocnej oprave cesty k ihrisku,
- zabezpečenie podkladov k spracovaniu projektu k rekonštrukcie MŠ - ohlásenie stavby
vyjadrenie hygieny, OÚ odboru školstva a pod.
- pracovné stretnutia na úrade práce k spolupráci na obsadenie miesta pomocného
pracovníka - Jana Anďalová,
- zabezpečenie reklamácie v súvislosti s nákupom chladničky do školskej kuchyne,
- zabezpečenie realizácie a nákupu materiálu na kanálové potrubie v súvislosti s
odvodnením na Dubovej ulici,
- zabezpečenie skriniek do nových priestorov MŠ,
- pracovné stretnutie na MAS Hornád v Trebejove, doplnenie žiadosti o dotáciu
k oprave a rekonštrukcii strechy na dome smútku,
- pracovné stretnutie s firmou Insuccor k možnosti financovania kanalizácie,
- pracovné stretnutie vo Vyšnom Klatove k projektu scenár pre Košice PHST, UMR –
návrhy a podnety,
- riešenie problémov so stavebnými konaniami ohľadom kanalizácie, VN prípojka
k ČOV a rozšírenie kanalizácie - SPF, mesto Košice, Lesy SR - dohoda s Lesmi SR,
- zabezpečenie podkladov k vysporiadaniu pozemkov na ul. Kostolnej, časť
komunikácie v chatovej lokalite Uhrinč,
- zabezpečenie realizácie opravy plochy pri dome smútku, výber dodávateľa, nákup
a zabezpečenie materiálu a realizácie,
- zabezpečenie frézovaného asfaltu na opravy miestnych komunikácií,
- účasť a spolupráca pri zabezpečení slávnosti 26. výročia konsekrácie kostola v obci
Sokoľ,
- zabezpečenie stanoviska a vyjadrenia pre prokuratúru k sťažnosti p. Martináska,
- zabezpečenie opravy obecného vozidla, STK a EK,
- zabezpečenie nákupu 1100 l plastových kontajnerov (obmena dosluhujúcich) a 120 l
kuka nádob,

- účasť na pracovnom stretnutí starostov v meste Poprad za účelom riešenia súčasného
stavu v oblasti riadenia samospráv, prenosu kompetencií zo strany štátu na obce a pod.,
- pracovné stretnutie a rokovanie s VSD a.s. s p. Semanovou a p. Petrášom v súvislosti s
realizáciou NN rozvodu a verejného osvetlenia v chatovej lokalite Uhrinč. Výsledkom je
zmluva o budúcej kúpnej zmluve k odkúpeniu osvetlenia obcou,
- účasť na kolaudačných konaniach - Dráč, Karafa,
- pracovné stretnutie v súvislosti s realizáciou optického vedenia T-com so zástupcom
stavebného dozoru a realizátora f. Spojstav - dohoda o ďalších podmienkach a postupoch
pri realizácií a vyhodnotenie doterajších skúseností,
- spracovanie vyjadrenia a podmienok realizácie k zámeru VSD a.s. v súvislosti s
prekládkou trafostanice z hospodárskeho dvora na lokalitu Sedličky - p. Počuch z
Enerpro s.r.o.,
- zabezpečenie nákupu sadeníc ovocných stromov a výsadby v dvore MŠ,
- pracovné stretnutie s tajomníkom MIRRI a zástupcom riaditeľa Envirofondu
k podmienkam podávania žiadosti a čerpania dotácií z Envirofondu a MIRRI,
- pracovné stretnutie SC-KSK s p. Harmošom ohľadom opravy ciest, projektu
rekonštrukcie cesty, opravy, čistenia a dokončenia rigola,
- pracovné stretnutie s p. Hreškovou ohľadom DHZ a podpísanie zmluvy o pridelení
vozidla pre DHZ zn. Iveco Cas 15, následne prevzatie vozidla, účasť na školení k obsluhe
vozidla spoločne s členmi DHZ, zabezpečenie inventarizácie protipovodňového vozíka
- zabezpečenie realizácie montáže telekomunikačného rozvodu a rozhlasu v lokalite
Hrabiny, výber dodávateľa a samotná realizácia,
- súčinnosť s políciou k prípadu poškodenia fasády na hasičskej zbrojnici, zabezpečenie
kamerového záznamu, účasť na výsluchoch,
- zabezpečenie frézovania pňa na parkovisku pri kostole a následná oprava povrchu,
- oprava ciest frézovaným asfaltom a emulziou na ul. Kopaninovej, Havranej a
v lokalite Uhrinč, časť oprav realizovaná polosuchým betónom a vibrovaním,
- zabezpečenie a montáž dopravných zrkadiel v lokalite Hrabiny,
- účasť na dedičskom konaní ako poručiteľ určený súdom maloletých dedičov po
nebohých z rodiny Balogových,
- pracovné rokovanie v súvislosti so zvýšením cien energií, odovzdanie licencie spol.
BCF energy a prechod pod dodávateľa prvej inštancie VSE,
- zabezpečenie výberu dodávateľa, nákup zariadení, stavebných povolení a samotnej
realizácie Workoutového ihriska,
- účasť na územnom konaní VN prípojky k ČOV Sokoľ,
- zabezpečenie sneholamov a samotnej montáže na strechy OÚ a KD,
- pracovné stretnutie s projektantom Dopravoprojektu ohľadom cesty Sokoľ- Kostoľany
n/H a predloženia návrhu riešenia,
- zabezpečenie cenových ponúk na stoličky do KD,
- zabezpečenie podkladov k žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu infraštruktúry a ciest
pre MRK, zameranie navrhovaných ciest,
- účasť na on-line stretnutí k výberu staveniska v súvislosti s modernizáciou železničnej
trasy Kysak – Košice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 278

K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Sokoľ na rok 2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 279
K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na rok 2022 a návrhu na rok 2023, 2024.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 280
K bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
1. s c h v a ľ u j e
a) rozpočet obce Sokoľ na rok 2022 podľa predloženého návrhu
b) berie na vedomie rozpočet na roky 2023-2024 v zmysle predloženého návrhu
Príjmy
Súhrn
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy
Spolu

2022
625066
1000

2023
497945
1000

2024
497945
1000

100000

0

0

726066

498945

498945

Výdavky
Súhrn
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky
Spolu
Rozdiel
príjmy a výdavky

2022
2023
2024
516535 473235 473235
114000 0
0
25400

25400

25400

655935 498635 498635
70131

310

310

2. s c h v a ľ u j e
starostovi obce Sokoľ oprávnenosť vykonávať zmeny v rozpočte do výšky 5 % z
rozpočtovaných výdavkov obce Sokoľ na rok 2022 v súlade so zákonom NRSR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 281
K bodu č. 10
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
a.) s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom:
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ
na riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
b.) s ú h l a s í
- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce,

-

so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,

so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 282
-

K bodu č. 11
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo predloženie, vypracovanie a podanie žiadosti na
KSK k Výzve KSK č. ID/2021 - 2. Kolo - oblasť vzdelávanie, výchova a šport - k projektu:
Hra, šport a zdravie - workoutové ihrisko v obci Sokoľ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 283
K bodu č. 12
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: časť parcely registra C-KN č.
312/1 o výmere 12373 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, vedenú Okresným úradom Košice –
okolie, katastrálnym odborom na liste vlastníctva 485 v katastrálnom území obce Sokoľ,
pánovi Ing. Ľubomírovi Korijkovi r. Korijkov, Park Mládeže 631/2, Košice, PSČ 040 01, SR
Podiel: 1/1 v celkovej predpokladanej výmere 3 m2 za cenu 10 Eur/m2.
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 oplotenie žiadateľa a oplotenie susediacej parcely netvoria jednotnú súvislú os
čo by pri výstavbe nového oplotenia vytváralo neestetickú nalomenú os na seba
nadväzujúcich oplotení. Zároveň stanovuje podmienku vykonať geometrické zameranie za
prítomnosti zástupcu obce a spracovať geometrický plán uvedenej parcely. Všetky náklady
s prepisom uvedeného pozemku znáša p. Ing. Ľubomír Korijkov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 284
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, predaj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to: parcelu v registra C-KN č. 832/7
o výmere 351 m2 – ostatná plocha, vedenú Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva 485 v katastrálnom území obce Sokoľ p. Ivane Gregovej, r.
Matejová ul. Bašťovanského 878/5, Košice, 04022 v podiele ¼, p. Miroslavovi Matejovi r.
Matej, Tokajícka 870/6, Košice, 04022 v podiele ¼, p. Maxovi Matejovi, rod. Matej, Slobody
235/9, Košice, 04011 v podiele ¼, a Lívií Matejovej r. Matejová, Vodárenská 636/5, Košice
04001 v podiele ¼, za cenu 10 Eur/m2,
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 uvedený pozemok dlhodobo viac ako 25 rokov užívala stará mama Helena
Matejová, žiadatelia zdedili vedľajšie pozemky a prístup na uvedený pozemok je len cez

pozemky, ktorých vlastníkmi sú žiadatelia. Všetky náklady s prevodom, prepisom uvedeného
pozemku znášajú kupujúci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 285
K bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo žiadosť Futbalového klubu Považská Sokoľ
o dotáciu na športovú činnosť na rok 2022 v celkovej výške 6000 Eur (700 € benzín, 3500 €
futbal, 500 € ihrisko, 1300 € tréneri).
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 286
K bodu č. 15
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
a) p r e r o k o v a l o
bez pripomienok zmluvu o umiestnení Z boxov v súvislosti s užívaním plochy o
výmere 0,68m2 nachádzajúca sa na adrese: Námestie Štefana Tutokyho, zastávka autobusu,
Sokoľ, okr. Košice – okolie, 04431 na parcele registra C-KN č. 145 v katastrálnom území
obce Sokoľ, zapísanej na liste vlastníctva 485 na základe žiadosti spoločnosti Packeta
Slovakia s.r.o. ul. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48
136 999, IČ DPH: SK2120099014 v zastúpení Matúšom Bausom, na základe splnomocnenia,
kontakt e-mail: info@packeta.sk, tel. č.: +421 221 201 135 uvedený Z box v zmysle zmluvy
bude slúžiť k vydávaniu zásielok súvisiacich s prepravnými a doručovacími službami.
schvaľuje
užívanie plochy o výmere 0,68 m2 nachádzajúcej sa na adrese: Námestie Štefana
Tutokyho, zastávka autobusu, Sokoľ, okr. Košice – okolie, 04431 na parcele registra C-KN č.
145 v katastrálnom území obce Sokoľ, zapísanej na liste vlastníctva 485 a zmluvu o
umiestnení Z boxov so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. ul. Kopčianska 3338/82A, 851
01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, IČ DPH: SK2120099014
v zastúpení Matúšom Bausom, na základe splnomocnenia, kontakt e-mail: info@packeta.sk,
tel. č.: +421 221 201 135 v súvislosti s užívaním tejto plochy o výmere 0,68m2 nachádzajúca
sa na uvedenej adrese za cenu 14,40 Eur s DPH ročne. Uvedená cena je stanovená s ohľadom
na dôvody osobitného zreteľa za účelom zabezpečenia služby nájomcu v prospech obyvateľov
obce. V zmysle zmluvy bude uvedený Z box v zmysle zmluvy slúžiť k vydávaniu zásielok
súvisiacich s prepravnými a doručovacími službami.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 287
b)

K bodu č. 16
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
berie na vedomie
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022

Expedícia materiálov
(pondelok)
Termín

Termín

07.03.2022
30.05.2022
05.09.2022
28.11.2022

14.03.2022
06.06.2022
12.09.2022
05.12.2022

Rokovanie OZ
(pondelok)
Číslo

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 288
K bodu č. 17
Starosta obce otvoril bod rôzne, kde:
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie stanoviska mobilných operátorov
Orange, Telecom a Swam ku kvalite poskytovaných služieb a pokrytiu obce Sokoľ mobilným
signálom na základe žiadosti obce Sokoľ a záverov a pripomienok na predchádzajúcom
obecnom zastupiteľstve zo dňa 3.11.2021 (viď. príloha zápisnice).
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 289
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie plán kultúrnych podujatí na rok 2022

Termín

Podujatie

Máj 2022

Turistický pochod- Kráľova studňa, Biela skala, Vysoký
Vrch, Sokoľský hrad, Poľovnícka chata, Sokoľ
Máj, Jún 2022
Stretnutie pod Balkom - 752. výročie 1. písomnej zmienky
Október 2022
Mesiac úcty k starším - posedenie s dôchodcami
31.12.2022
Silvestrovská zábava
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 290
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ berie na vedomie 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 2021 v celkovej výške
52,50 Eur.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 291
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schvaľuje odmeny poslancom v zmysle čl. 2 ods.1 a ods. 4
Smernice 2/2015 o odmeňovaní poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
v Sokoli za mimoriadne aktivity poslancov počas krízového obdobia v súvislosti s Covid-19 a
účasť na pracovných poradách v priebehu roka 2021 podľa uvedeného návrhu:
Meno
Aktivity, prac. porady,
Marek Onderko
50 €.Ing. Gabriel Čorba
50 €.Ing. Gabriel Tutoky,
50 €.PhD. Hreščák
Michal
50 €.Ing. Juraj Vince
50 €.Ing. Imrich Kapráľ
50 €.Mária Jánošíková
50 €.K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 292

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ
A/ - berie na vedomie
návrh na zvýšenie platu starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o navýšenie z pôvodných 10% na 20%
od januára 2022.
B/ - schvaľuje
plat starostu obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov o navýšenie z pôvodných 10 % na 20 % od januára 2022.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 293
K bodu č. 18
Starosta obce otvoril bod diskusia, kde:
Ing. Imrich Kapráľ poďakoval starostovi obce za realizáciu požiadavky, opravy parkoviska
pri kostole, ktorú predniesol na poslednom zastupiteľstve.
Pán Valent sa informoval o cene strojov workoutového ihriska pri KD a podotkol, že
umiestnenie týchto strojov nie je úplne najšťastnejšie riešenie, nakoľko takéto ihriská sú
väčšinou umiestnené v tichých lokalitách, ako sú napríklad parky a nie pri hlavných
komunikáciách.
Starosta obce informoval, že obec žiaľ nemá iné voľné miesto, kde by tieto stroje mohli byť
umiestnené a v centre obce toto bolo jediné miesto.
Pán Rudy taktiež súhlasil s názorom, že umiestnenie strojov nie je vhodné. Navrhol, či by
nebolo lepšie sceliť, poprípade vysporiadať nejaké pozemky a stroje umiestniť na vhodnejšie
miesto. S týmto problémom a riešením súhlasil aj pán Winkelmes.
Pani Rudyová podotkla, že v zóne, kde sú umiestnené stroje by bolo dobre aspoň vysadiť
nejaké stromy, prípadne urobiť nejaké oplotenie, ktoré by vytvorilo súkromie tejto zóne
a samotným cvičiacim.
Starosta obce vzal tieto pripomienky na vedomie a pokúsi sa nájsť nejaké riešenie ako ich
zrealizovať.
Pán Rudy sa chcel informovať či správne počul, že najbližších 6 rokov sa kanalizácia nebude
realizovať.
Čo sa týka kanalizácie starosta informoval, že verejné obstarávanie (VO) na kanalizáciu musí
byť z roku 2015 podľa poskytovateľov dotácií (nová podmienka poskytnutia dotácie). Obec
nedisponuje žiadnou dokumentáciu z verejného obstarávania, čím nevie preukázať splnenie
podmienok. Ďalšou možnosťou je podanie čestného prehlásenia, že VO v čase, kedy bolo
vykonané bolo v súlade so zákonom. Keďže neexistuje žiadna dokumentácia k tomuto

obstarávaniu, obec nemôže toto čestné vyhlásenie podať, nakoľko by v budúcnosti mohlo
dôjsť k sankciám.
Pán Béreš sa chcel informovať, že ak sa bude opravovať cesta medzi obcami Kostoľany nad
Hornádom – Sokoľ, či by bolo možné vybudovanie chodníka.
Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu cesty, tak nové stavby nie sú predmetom projektu. Na nový
chodník je potrebné stavebné a územné konanie.
Pán Winkelmes sa pýtal, či obec potrebuje toľko mobilných operátorov, pretože po realizácii
optických sieti ostávajú len rozkopané komunikácie.
Pán Béreš k tejto veci podotkol, že lepšie by bolo, ak by sa všetci operátory dohodli a ťahali
siete v jednom výkope.
Starosta oznámil, že výstavba optickej siete ešte nie je dokončená, po ukončení prác sa má
všetko uviesť do pôvodného stavu.
Pani Rudyová by mala záujem vedieť, kde všade v obci sú umiestnené kamery a pani
Sulyoková, kedy bude rozpis vývozov zberu komunálnych odpadov na rok 2022.
Starosta reagoval, že rozpis umiestnenia kamier bude v Sokoľských zvestiach a tak isto aj
rozpis vývozov zberu komunálnych odpadov.

Záver:
Ing. Ľuboš Šuca uzatvoril zasadnutie, poďakoval poslancom OZ za spoluprácu, prítomným
poďakoval za účasť a za podnety. Všetkým prítomným poprial pokojné sviatky plné zdravia
a šťastia.
Overovatelia zápisnice
Michal Hreščák

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

Mária Jánošíková

....................................................
Ing. Ľuboš Šuca
starosta obce

Orange Slovensko, a.s., Metodova B, 821 08 Bratislava,
Slovenskd republika, tel. d.:0905 905 905, fax: 02 5BS1 5851
lco: 356 97 270, ta DpH: SK202031 0578, Dtd: 202031 0578,
IBAN; SK29 1 1 00 0000 0026 2800 5850
Zapisane v Obchodnom registri Okresn6ho srjdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vlozka 6.:1142/8.
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Vybavuje:
Zuzana KurekovA

Sokol'159
04431 DruZstevnd pri Horndde

Bratislava
03.'12.2021

C{sl6Udastnika: 01s7886S65

Telef6nnedlslo:

0915468279

VEE

Odpoved'na Ziadost

Valeny pdn starosta,
reagujeme na VaSu poZiadavku ohl'adonn pokrytia zo dria 29. novembra2O21, ktor.u ste smerovali
na5ej spolocnosti Orange Slovensko a.s.

Dovolujerne si Vds informovat, Ze sme preverovali cez iechnick6 oddelenie na5ej spolodnosti
aktudlne pokrytie vo vasej obci Sokol'azaroveh moznosti zlepsenia sign6lu.
K Va$ej Ziadosti po pre5etrenf Vdm uv6dzame, 2e aktudlne v obci Sokol'nepl6nujeme zlep5enie
pokrytia. Lokalitu sme zaevidovali do syst6rnu ako podnet na zlep$enie pokrytia.

V pr(pade akfchkolvek ot6zok s0visiacich s poslqltovanim telekomunikadnlich sluZieb m6Zete
kontaktovat Zakaznicku linku 905. t-{ovor na Zakaznicku linku g0S je spoplatnenyi v zmysle
Cennka sluzieb tarifou 1,50 EUR za hovor vzdy nad r6mec predplatenfch minut.

S pozdravom

Zuzana Kurekovd
Referent reklamacn6ho oddelenia

m s ffi * ffi ffi ffi ffi ffi # ffi ffi #ffi

ql;b.:r*v llr";r'j

5

i)

ffi ffi ffi ffi ffi ffi Fffi

m ffi ffi ffi tr ffi ffi ffi fo$* ffi
.""s^

m

Obecny rirad Sokol
Ing. I-ubo5 Suca
Kostolianska 159 / 1.0
044 3l Sokol'
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VEC: VyJadrenie k kadosh zo dlra 24.11.2021

Y62enj, pdn Suca,

dakujeme zaVfuspodnet ohladne zlepSenia dostupnosti mobilnich sluZieb. V rdryrci intem6ho
programu budovania mobiln6ho pokrytia starostlivo analyzujeme a pl6nujeme nov6
invesfl dn6 zdmery na r ozv oj nov6ho pokrytia.
Na5e siete sa snaZime rozSirovaf s cielom postupne

pokry{ ce16 Slovensfo, musime v5ak brat'
do rivahy aj ndwatnost' investicie a vypodty n6kladov na stavebn6 a inStaladn6 prdce, Na
z6l<l'ade tychto faktorov stanovujeme pl6n invesfldnych aktivif ktor!' je hial pre rok 2022 rL
uzatvoreni.

Mrzi n6s to, no lokalita Sokol nebola akfudlne zaraden| medzi miesta, v ktorirch v t(rchto
rokoch budeme rozbirovaf dostupnosf mobilnych sluZieb.
Va5u poZiadavku v5ak regrstrujeme a budeme sa riou zaoberat pri najbliZ5ich pl6noch.

V pripade doplriujrlcich otdzok nds nev6hajte kontaktovat' na mailovej adrese
pokrytie@telekom.sk

S

pozdravom

Peter Luca
Expert strat6gie rozvoja pokrytia
Usek Strat6gie Prfstupovych Sieti

vAi uoerlrui
oreRAron

Obec Sokol'

Ing. IJuboS Suca
Starosta obce

Kostolianska 159110
044 31 Sokol'

V65 list/mail zo

dira

N65 list/ mail zo

24.11 .2021rc"rudeni 30,I l.2o2r )
c j.41412021

dia

Vybavuje/tel.
Ing. Tur6nyiov6
najom@swan.sk

D6tum: 15.12.2021

VEC

Ziadost'

t.i. ultzozt - odpoved'

Y62eny pdn starosta, Ing. Lubo5 Suca,

Vellmi si cenime V65 zriujem o na5e sluZby jedin6ho slovensk6ho mobiln6ho operdtora 4-ky, kedy samozrejme iniciativa
od obyvatel'ov danej obceje podstatnym faktorom konedn6ho rozhodnutia pre ktor6hokol'vek oper6tora.
Na irvod mi v5ak dovotte prosim bliZ5ie V6s obozn6mit' ohlladom moZnosti zabezpe(enia pokrlia mobilnj'm sign6lom 4-ky, tj.
spolodnost'ou SWAN Mobile, a.s. (d'alej len "spolodnost").
NaSa spolodnost' m6 zdujem zabezpeiit celkov6 pokrytie krajiny sign6lom oper6tora 4-ky a teda vyplnit' jej teraj5ie
biele miesta,
medzi ktor6 patri aj VaSa obec. Zai&Iom umiestnenia aprev6dzkovania verejnej elektronickej komunikadnej siete (dalej len

"VEKS'), tj. za ridelom

umiestnenia z6kladfiovej stanice VEKS a in5tal6cie jej technologickej infra5truitirry (dalej len
,,Dohodnut6 stavba") sa v3ak skriva mnoZstvo vzdjomne ovplyviujricich faktorov (napr. nizka hustota zaludnenia,komplikovanj,
ter6n, administrativne priet'ahy na riradoch, n6rodnd celkov6 n6vratnost' investicie hianidiaca moZno aZ s finandnou neistotou,
neprimerane rysok6 prvotn6 n6klady a dalsie).
NaSa spolodnost'V6m preto navrhuje nasledovn6 riesenie vyhovenia Va5ej Ziadosti, kedy by i5lo o pozitivnu n6vratnost'
predbeZne-i kalkuliicie vybudovania Dohodnutej stavby, kedy mdme uZ s takymto modelom
spolupr6ce ikrisenosti: v dvoch

variant6ch:

VI:

Y2:

r
'
r
'
o

ti.

Obec by sa finandne podiel'ala na vystavbe Dohodnutej stavby sumou finandn6ho podielu 5 000,-€
Obec by vedela poskytnrit' svoj vlastnli objekt - budovu obecn6ho tlradu vhodnri na vystavbu Dohodnutej stavby s jej
dlhodobj'm pren6jmom (40-50 rokov) oper6torovi 4-ke za symb<ilickj'n6jom I €/rok a je potrebn6, aby bola n6pomoine
sirdinn6 so zazmluvnenim takejto budovy
Obec by vedela poskytnrit svoj vlastny objekt - budovu obecn6ho irradu vhodnf na vystavbu Dohodnutej stavby s jej
dlhodobfm pren5jmom (40-50 rokov) oper6torovi 4-ke za symbolickj, n6jom I €/rok
Resp. Obec ked opodstatnene nem6Ze poskytnft'vlastrif objekt budovu obecn6ho fradu, tak prich1dzado rivahy
-

vybudovanie vlastn6ho stoZiara obce, kedy v5etky n5klady s tfm suvisiace by zn65ala obec v plnom rozsahu (tj.
vybudovanie a ptevidzka stoZiara podas celej doby ndjmu) a je potrebn6, aby bola n6pomocne sridinn6 so zazmluvnenim
takejto stavby.
Obec by sa finandne kaZdorodne podielala na vydavkoch odberu elektrickej energie Dohodnutej stavby sumou 500,€/rok 1porn. priemerny odber EE na rok predstavuie cca 1000 €) podas celej doby n6jmu

V5etky ostatn6 n6klady na vystavbu a prev6dzku Dohodnutej stavby pre oba varianty by samozrejme zni$al oper1tor 4-ka,
telekomunikadnd technol6gia GSM nadStandardu, backbone trasy, vystavba stavby na kl'ud,

SWAN Mobile, a.s. (ako napr. aktivna

legislativne poplatky, legislativne povinnosti pravidelnych technickych spr6v a d'aliie.).

vAi

rvrostLNY

opeRAron

V pripade, Ze sirhlasite s vybranym variantoml6sho n6vrhu spoluprdce, tak navrhneme uskutodnenie
akvizicielokality v
obci a zakreslenia.n6vrhu technick6ho rieSenia. Ndsledne by sme spoiodne pristupili ku konedn6mu
vydisleniu v5etklich Va5ich
uvedenych vlidavkov. Spoluprfcu by sme spedatili uzatvorenim zmluvy o tril*., t
o. uy sa premietli us"tty dohodnui6
finandn6

n6leZitosti platn6 podas celej doby n6jmu. Poprosim V6s preto o VaSe stanovisko k odpovedi.
Ost6vam s pozdravom
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Ing. Tur6nyiovd Carmen
Contracs Specialist

SWAN Mobile,

a.s.

