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

dňa 11.11.2022 

 

Termín konania :        11.11.2022 

 

Miesto konania :         zasadacia miestnosť obecného úradu 

 

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. Zámer odkúpenia pozemku pod prístupovou cestou na ul. Lesnej 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9.  Záver 

 

K bodu č. 1 a 4 

Starosta obce, Ing. Ľ. Šuca v úvode zasadnutia informoval, že zasadnutie je mimoriadne, 

neplánované. Pozvánka na zasadnutie bola riadne a včas zverejnená na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 357 

 

Dňa 09.11.2022 bola obci doručená žiadosť p. Sulyokovej o zaradanie do programu na 

mimoriadnom zastupiteľstve a súčasne aj žiadosť o odkúpenie časti parcely pred vstupom na 

pozemok na základe dôvodov hodných osobitného zreteľa. Poslancom boli predmetné žiadosti 

zaslané a pred schválením žiadosti o odpredaj pozemku je potrebné schváliť zmenu programu. 

Na základe vyššie uvedeného všetci prítomní poslanci vyslovili súhlas so zmenou programu 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5. Kontrola prijatých uznesení 

6. Zámer odkúpenia pozemku pod prístupovou cestou na ul. Lesnej 

7. Zámer predaja pozemku p. Sulyoková 

8. Rôzne 

9. Diskusia  

10. Záver 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 358 



K bodu č. 2 

Za overovateľov zápisnice boli určení Michal Hreščák, Ing. Imrich Kapráľ 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková 

 

K bodu č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Ing. Juraj Vince 

- člen: Ing. Gabriel Čorba 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 356 

 

 

K bodu č. 5 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijatých 11 uznesení. Všetky 

prijaté uznesenia boli splnené, resp. boli konštatačného charakteru. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 359 

 

K bodu č. 6 

Zámer odkúpenia časti parcely KN C č. 1453/10 súvisí s prístupovou cestou. Súkromný 

pozemok totiž siaha až po cestu, čím sa cesta v prípade oplotenia stáva neprejazdnou. 

Vlastníkmi pozemku sú občania obce Sokoľ, avšak dlhodobo žijú v zahraničí. Obec nechala sa 

svoje náklady vyhotoviť geometrický plán. Tento plán spolu s fotografiami bol zaslaný aj 

poslancom. Pred schválením samotného predaja je potrebné schváliť zámer. V decembri by sa 

mali vlastníci vrátiť a v decembri je plánované aj zasadnutie obecného zastupiteľstva, na 

ktorom sa bude prejednávať aj samotný odpredaj pozemku. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 360 

 

K bodu č. 7 

P. Sulyoková podala žiadosť o odkúpenie časti parcely KN C č. 1132/5 o výmere 4 m2.                                       

Ing. Imrich Kapráľ na margo žiadosti uviedol, že nakoľko súčasťou žiadosti nie je geometrický 

plán, resp. nákres, obec nemôže schváliť niečo, čo nevie kde je. P. Sulyoková uviedla, že pri 

verejnej obchodnej súťaži, keď bol predmetný pozemok predmetom súťaže, na geometrickom 

zameraní boli prítomní starosta obce a poslanci. Cena jedného zamerania sa pohybuje v cene 

okolo 200,- €. P. Sulyoková si nemôže dovoliť každé zastupiteľstvo predkladať zameranie 

pozemku. Ing. Kapráľ uviedol, že k žiadosti nie je potrebné doložiť ako prílohu geometrický 

plán, ale je úplne postačujúce, ak sa vytlačí katastrálna mapa napr. aj z portálu mapky gku, kde 

sa presne vyznačí v ktorej časti je záujem o odpredaj pozemku. Kontrolórka obce Sokoľ 

poznamenala, že takýto bod programu by sa na neplánovanom mimoriadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva ani nemal prejednávať, na čo p. Michal Hreščák reagoval, že navrhuje, 

aby sa tento bod vynechal a aby žiadateľka podala novú žiadosť spolu s nákresom. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 361 

 

K bodu č. 8 

V zmysle Smernice č. 2/2015 o odmeňovaní poslancov a členov komisií obecného 

zastupiteľstva v Sokoli má každý poslanec nárok na odmenu za mimoriadne aktivity počas 

celého volebného obdobia a tiež za účasť na poradách, zasadnutiach zastupiteľstva či akciách 

organizovaných obcou.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 362 

 



Vzhľadom k tomu, že dovolenku z jedného volebného obdobia nie je možné preniesť do 

ďalšieho volebného obdobia, starosta obce požiadal poslancov o vyslovenie súhlasu, príp. 

nesúhlasu o preplatenie dovolenky v počte 20 dní. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 363 

 

K bodu č. 9 

P. Sulyoková poďakovala poslancom, ktorí sa jej snažili pomôcť s odpredajom pozemku. 

 

 

Záver 

Starosta obce poďakovať prítomným poslancom za účasť a zasadnutie uzavrel. 

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Šuca 

starosta obce 

 

 


