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

dňa 19.9.2022 
 

Termín konania :        12.9.2022 

 

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.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena NN sieť VSD a.s. 

8.  Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  k Výzve Okresného úradu Košice – 

okolie č. 2/OÚ-KS/2022 – účel zvýšenie kapacity materskej školy v obci Sokoľ 

9.  Žiadosť k Výzve environmentálneho fondu č. B-1/2022, oblasť verejná kanalizácia. 

10.  Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky 

11.  Čerpanie z fondu oprav- bytový dom. 

12.  Režim prevádzky verejného osvetlenia v obci Sokoľ 

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, 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.346 

 

K bodu č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Ing. Juraj Vince 

- členovia: Ing. Gabriel Čorba 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 345 

K bodu č. 2 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Michala Hreščáka a Ing. Imricha 

Kapráľa. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Adriána Lengeňová. 

 

 

 

 

 



K bodu č. 5 

Na prechádzajúcom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia 339 - 344, t.j. 6 uznesení. Uznesenia 

boli splnené, resp. boli konštatačného charakteru. 

K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie č. 347 

 

K bodu č. 6 

Informácia starostu obce Sokoľ o svojej činnosti od posledného rokovania obecného 

zastupiteľstva od 6.6.2022 

 

- pracovné stretnutia k zámeru obnovy Hradu Sokoľ, spracovanie a podanie žiadosti 

o dotáciu, výberové konania na obsadenie pracovníkov a príprava pracovných zmlúv,  

zabezpečenie podkladov k výrubu stromov, školenie BZOP, 

- účasť na zasadnutí miniregiónu Ružín - preberanie stále aktuálnej problematiky 

v súvislosti s enormným zvýšením cien energií, spoločné verejné obstarávanie v rámci 

RZKO, zatiaľ neúspešne, 

-  pokračovanie k zabezpečeniu podkladov k pripravovanej žiadosti o dotáciu na 

zateplenie KD a OÚ - rozpočty, vyjadrenia, predloženie podkladov p. Suchej - žiadosť 

podaná, 

- pracovné stretnutia s RÚVZ, v súvislosti s pokračujúcou prevádzkou novej triedy MŠ 

v priestoroch bývalej základnej školy, 

- účasť na výročnej schôdzi JDS v Sokoli, zabezpečenie občerstvenia, 

- pracovné stretnutie na Mestských lesoch s p. Miklušom Stanislavom, Dudášom 

Igorom, výrez stromov Uhrinč cesta k rod. Beerovej, 

- pracovné rokovania k ukončeniu zmluvy o dielo s f. Piemont v súvislosti s výstavbou 

kanalizácie z dôvodu zmeny stavby pred dokončením - dohoda podpísaná, 

- zabezpečenie a asfaltovanie cesty k domu smútku, dokončovacie práce, maľovanie 

vstupnej brány, položenie dlažby  na vrchnú časť múru, 

- účasť na seminári k pripravovaným výzvam f. Premier Consulting, 

- mimoriadne zastupiteľstvo – prenájom priestorov predajne Jednoty, parkovisko, 

- účasť na valnom zhromaždení VVS a.s., pracovné stretnutie s predsedom KSK 

k vzájomnej budúcej spolupráci, 

- osobná účasť na výjazdoch DHZO Sokoľ v súvislosti s požiarmi v lesnom poraste nad 

obcami Veľká a Malá Lodina, polievanie verejného priestranstva, gratulácie členom 

DHZO pri príležitosti svadobného obradu a vstupu do manželstva, zabezpečenie čerpania 

poskytnutej dotácie  pre DHZO, 

- zabezpečenie materiálu v súvislosti s rekonštrukciou ihriska (mantinelov) pri KD a 

samotná svojpomocná realizácia, 

- účasť na rozlúčke s 9. ročníkom v ZŠ Družstevná pri Hornáde, 

- verejné obstarávanie ohľadom materiálu na realizáciu verejného osvetlenia v chatovej 

lokalite Uhrinč a ul. Malinovej, 

- zabezpečenie realizácie rozšírenia kamerového systému v bytovom dome a na 

Hrabinách, 

- zabezpečenie realizácie detského ihriska pri KD, úprava terénu a realizácia oplotenia 

pri detskom ihrisku, 



- pracovné stretnutie s oblastným riaditeľom vodárni p. Dubovským v súvislosti  

s opravou vodovodu na ul. Havranej pre časté poruchy. Na základe štatistiky vedenej 

spoločnosťou VVS a.s. bola posledná porucha v roku 2018, podľa ich názoru vodovod je 

v poriadku, od roku 2018 bola  porucha až tento rok,  

- oprava priepustu na ul. Záhradnej so zámerom odvodnenia a usmernenia zrážkovej 

vody do kanálu vedľa RD Jozefa Lastoveckého - odvodnenie nerealizované z dôvodu 

námietky rod. Dutkovej, že kanál ide cez ich pozemok, 

- účasť na pracovnom seminári k plánovanému územnému plánu KSK v súvislosti 

s cyklotrasami v Košickom kraji bol predložený spoločný návrh v spolupráci s obcami 

Kostoľany n/H a Družstevnou pri Hornáde, 

- zabezpečenie 1100 l kontajnerov, 110 l kuka nádob a odpadkových košov  

z poskytnutého príspevku z Environmentálneho fondu v súvislosti s vysokou separáciou 

v našej obci za rok 2021, 

- zabezpečenie priebehu kultúrneho podujatia „Stretnutie pod Balkom“  po technickej, 

materiálnej, kultúrnej, personálnej a gastronomickej stránke, 

- účasť na dedičskom konaní – notár Dorič, obec - starosta určený súdom ako 

opatrovník a oprávnená osoba, 

- zabezpečenie materiálu  a výber dodávateľa na rekonštrukciu chodníka na ul. Hlavnej, 

ktorá už v súčasnosti prebieha, 

- zabezpečenie opravy prípojky vody v súvislosti s výstavbou optickej siete - Tcom ul. 

Pramenná - realizovala f. Spojstav, 

- zabezpečenie podkladov, aktualizácia rozpočtu rekonštrukcie priestorov bývalej 

základnej školy na zriadenie novej triedy MŠ v súvislosti s podaním žiadosti o dotáciu 

k Výzve Okresného úradu Košice – okolie č. 2/OÚ-KS/2022 – účel zvýšenie kapacity 

materskej školy v obci Sokoľ- žiadosť podaná, 

- účasť na pracovných seminároch a školeniach v súvislosti s prípravou volieb do 

samosprávnych krajov a samospráv obcí, 

- pracovné stretnutie na IŽP v súvislosti s kontrolou v katastri obce Sokoľ, 

- zabezpečenie údržby verejného priestranstva, cintorínov, kosenie, mulčovanie, čistenie 

rigolov, 

- zabezpečenie opravy poškodeného oplotenia areálu MŠ po dopravnej nehode, 

- zabezpečenie dopravného značenia a dopravného zrkadla na križovatke na ul. Hradnej 

výjazd z chatovej lokality Uhrinč - DZ  zabezpečené sponzorský, podanie žiadosti na 

Mestské lesy na zabezpečenie povolenia na osadenie, 

- vypočutie vyšetrovateľom PZ v súvislosti s poškodením DZ v chatovej lokalite 

Uhrinč, 

- zabezpečenie opravy poškodeného telekomunikačného stĺpa v lokalite Uhrinč, 

- pracovné stretnutie na Mestských lesoch - vedenie ML, právny zástupca obce Sokoľ p. 

JUDr. Sotolař st. a ml., zástupca stavebného úradu p. Kraviar - v súvislosti s plánovanou 

výstavbou v lokalite Hospodársky dvor, plán a súčasná situácia, návrhy a riešenia - bez 

záväzného stanoviska ML, 

- zabezpečenie podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu k Výzve environmentálneho 

fondu č. B-1/2022, oblasť verejná kanalizácia, 



- zabezpečenie podkladov k verejnému obstarávaniu – cesty MRK, zrušenie výzvy 

a príprava vyhlásenia novej. Zrušenie z dôvodu výrazného nárastu cien oproti 

predloženým pôvodným ponukám, vrátenie zábezpeky predkladateľom ponúk, 

-  účasť na zasadaní ZMOS a protestnej akcii pred úradom vlády v súvislosti prijatými 

zákonmi s dopadom na samosprávy, vysokými cenami energií a pod., vyzdvihnutie 

elektronickej úradnej pečate  v Bratislave - NASES, 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 348 
 

K bodu č. 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena NN sieť VSD a.s. k stavbe ,,V218-Sokoľ-úprava TS3,NN,DP“ za dohodnutú 

jednorazovú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m
2
 

zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného vedenia a šírky 

ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia, pri cene 10 €/m
2
.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 349 

 

K bodu č. 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo predloženie, vypracovanie a podanie žiadosti 

o dotáciu na poskytnutie regionálneho príspevku  k Výzve Okresného úradu Košice – okolie 

č. 2/OÚ-KS/2022 – účel zvýšenie kapacity materskej školy v obci Sokoľ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 350 

 

K bodu č. 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo predloženie, vypracovanie a podanie žiadosti 

o dotáciu žiadosť k Výzve environmentálneho fondu č. B-1/2022, oblasť verejná kanalizácia. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 351 

 

K bodu č. 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo použitie prostriedkov z rezervného fondu na 

kapitálové výdavky spojené s obstarávaním a inštaláciou detského ihriska pri kultúrnom dome 

vo výške 15 271,44 €, s rozšírením kamerového systému v obci Sokoľ o lokality Hrabiny 

a polyfunkčnej budovy na ul. Kamennej v celkovej výške 4 079,46 €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 352 

 

K bodu č. 11 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ schválilo použitie prostriedkov z fondu opráv bytového 

domu na ul. Kamennej č.1 na realizáciu čipového otvárania vchodových dverí, pravidelnú 

výmenu meračov tepla a vstupnú rampu k bytovému domu. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 353 

 

K bodu č. 12 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ: 

 

1.  s c h v a ľ u j e   

 

vypínanie verejného osvetlenia v nočných hodinách  v čase od 22.00 hod do 04.00 z dôvodu 

enormného zvyšovania cien energií, 

 

 



 

2. p o v e r u j e  

starostu obce, aby priebežne sledoval a vyhodnocoval uvedené opatrenie v súvislosti 

s bezpečnosťou a komfortom života v obci a v prípade zlepšenia situácie upravil režim 

vypínania na kratší čas, prípadne zrušil nočné vypínanie verejného osvetlenia. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 354 

 

K bodu č. 13 

Starosta obce otvoril bod Rôzne, kde: 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ súhlasí s vyradením a likvidáciou prebytočného 

poškodeného inventára a výpočtovej techniky z bývalej základnej školy. 

 

 miesto Názov počet označenie 

 

 

 

Základná škola 

 

Počítač HP Compacq 

Počítač HP 

Počítač IBM 

Tlačiareň IBM 

Tlačiareň  Canon K10310 

Monitor HP  

Monitor Samsung 943 SN 

Klavesnica IBM 

Klavesnica HP 

Klavesnica Labtech 

HP scanjet 2400 

Switch coreca 

TV Philips 21 PT 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2  

1 

1 

2 

1  

1 

1 

1 

 

Bez 

ZŠ/7/098 

ZŠ/7/101 

ZŠ/7/084 

Bez 

ZŠ/7/109 a ZŠ/7/111 

bez 

bez 

bez 

bez 

bez 

ZŠ/7/087 

bez 

 

 

 

 

Materská škola Počítač Flexio 

 

1 MŠ/6/129 

 

 

 Zasadačka  Stolík malý 

(bol darovaný- darca si ho 

vzal späť) 

2  OÚ/14/134 a 138 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 355 

 

Starosta obce informoval občanov, že z dôvodu nárastu cien na vývoz odpadov je možné 

ďalšie zvyšovanie poplatku za komunálny odpad. 

 

Informoval, že kandidáti starostu a poslancov OZ obce Sokoľ sú zverejnení na našej 

internetovej stránke. 

 

K bodu č. 22 

Starosta obce otvoril bod Diskusia, kde: 

Pani Sulyoková žiadala, o zaradenie jej žiadosti o odkúpenie časti pozemku do programu 

rokovania OZ. 

Starosta oznámil, že obec nemá záujem  predať tento pozemok a dôvod prečo nebola žiadosť 

pridaná do programu vysvetlil p. Sulyokvej telefonicky. 



Pán Rudy aj napriek tomu, že nesúhlasí so všetkými rozhodnutiami alebo riešeniami, ktoré sa 

v obci udiali, tomu pochválil viditeľný progres v obci, poďakoval poslancom a starostovi za 

ich doterajšiu prácu a snahu.  

 

 

Záver: 

Ing. Ľuboš Šuca uzavrel zasadnutie, poďakoval poslancom OZ za spoluprácu v tomto 

volebnom období, poďakoval za dôveru a bol by rád ak by sa stretli aj v nasledujúcom 

volebnom období. Prítomným poďakoval za účasť a za podnety.  

 

Overovatelia zápisnice 

 

Michal Hreščák   ................................................... 

 

Ing. Imrich Kapráľ   ....................................................   

 

 

Ing. Ľuboš Šuca 

   starosta obce 


