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

dňa 16.11.2022 

 

Termín konania :        16.11.2022 

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní poslanci:      podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Program: 

1. Otvorenie- Štátna hymna. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva aodovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancomnovozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia zasadnutia OZnovozvoleným 

starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Príhovor starostu obce. 

7. Otvorenie zasadnutia. 

8. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

9. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

10. Overenie platnosti voľby starostu a zlučiteľnosť jeho funkcie. 

11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesťzasadnutia obecného zastupiteľstva. 

12. Poverenie starostu obce na post zástupcu starostu obce. 

13. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich práce, voľba predsedova členov. 

14. Určenie platu starostu obce. 

15. Rôzne. 

16. Diskusia. 

17. Záver. 

 

K bodu 1 - 6 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zasadnutia sa začalo vypočutím štátnej hymny. Po jej 

skončení starosta obce, Ing. Ľuboš Šuca vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie p. Máriu 

Lietavovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb. 

Pre voľby do orgánov samosprávy bolo zapísaných celkom 999 voličov. Pre voľby starostu obce 

bolo platných 439 hlasovacích lístkov a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 456. 

Celková účasť voličov predstavovala 46,14 %. Celkový počet vydaných obálok bol 461 

a odovzdaných 459. 

Celkový počet volených a zvolených poslancov bol 7. 
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Poradie kandidátov  na starostu obce bolo nasledovné: 

Poradie Meno kandidáta Počet hlasov 

1. Ľuboš Šuca, Ing., 48 r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Šanca  

403 

2. Anna Špičková, Ing.,  73 r., dôchodkyňa, Hlas – sociálna demokracia 36 

 

Poradie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva v Sokoli bolo nasledovné:  

Poradie Meno kandidáta Počet hlasov 

1. Michal Hreščák, 37 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie 305 

2. Peter Kišiday, 48 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie 293 

3. Gabriel Tutoky, Ing., PhD., 38 r., programátor, 

Kresťanskodemokratické hnutie 

263 

4. Gabriel Čorga, Ing., 29 r., inžinier kvality, Republika  206 

5. JosefHofman, 46 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Šanca 201 

6. Igor Vajda, 23 r., študent, Šanca  198 

7. Martin Mikle, Ing., 42 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie 186 

8. Adrián Liško, Ing., 33 r., technik, Šanca  180 

9. Juraj Vince, Ing., 59 r., technik, Šanca 172 

 

Následne sa pristúpilo k zloženiu sľubu starostu obce a novozvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva. Starosta obce požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie o prečítanie sľubu 

starostu a poslancov. Predsedkyňa zároveň starostu a poslancov pred odovzdaním osvedčenia 

vyzvala k podpisu sľubu.  

Po tejto zákonom predpísanej časti programu sa slova ujal starosta obce. Prítomných privítal 

a zároveň sa poďakoval všetkým tým, ktorí prišli k volebným urnám a splnili si občiansku 

povinnosť, ale obzvlášť sa poďakoval tým, ktorí ho podporili svojim hlasom.  

 

Vážení páni poslanci, vážení občania! 

Stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri roky práce 

v prospech rozvoja našej obce a jej občanov. Pred malou chvíľkou sme spoločne zložili 

zákonom predpísaný sľub volených predstaviteľov samosprávy.  

Dovoľte mi úprimne Vám zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že len 

spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec maximum. 

Pevne verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými sme sa uchádzali o priazeň 

našich občanov, spoločne dokážeme pretaviť do reálnych skutkov.  

Dôvera, ktorú nám odovzdali občania v komunálnych voľbách je pre nás 

obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti a zvlášť v tývhto ťažkých 

časoch. Mojou snahou bude riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a 

ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám všetkým želám 

odvahu a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť 

zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste stretnú.  

Našu snahu nech pocítia tak obyvatelia ako aj návštevníci našej obce.  

Konajme čestne, spravodlivo, zodpovedne a v záujme, tých ktorých 

zastupujeme. 

Dovoľte mi využiť túto  príležitosť a poďakovať predchádzajúcemu obecnému 

zastupiteľstvu za prácu vo volebnom období 2018-2022 a za všetko pozitívne, čo pre 

našu obec urobili.  

Taktiež ďakujem voličom za účasť vo voľbách a ich podporu. 
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K bodu 7 a 8 

Ing. Ľuboš Šuca otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a jednohlasným hlasovaním bol 

schválený aj program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie - Štátna hymna. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia zasadnutia OZ novozvoleným 

starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Príhovor starostu obce. 

7. Otvorenie zasadnutia. 

8. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

9. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

10. Overenie platnosti voľby starostu a zlučiteľnosť jeho funkcie. 

11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

12. Poverenie starostu obce na post zástupcu starostu obce. 

13. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich práce, voľba predsedov a členov. 

14. Určenie platu starostu obce. 

15. Rôzne. 

16. Diskusia. 

17. Záver. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 1/2022. 

 

K bodu č. 9 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Michal Hreščák 

- člen: Ing. Gabriel Tutoky, PhD. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 2/2022. 

 

K bodu č. 10 

Vo výkone mandátu novozvoleného starostu vo volebnom období 2022 – 2026 nie sú žiadne 

zákonné prekážky a novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľúb.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 3/2022. 

 

K bodu č. 11 

Ing. Ľuboš Šuca poveril poslanca, Ing. Gabriela Tutokyho, PhD. k zvolávaniu a vedeniu 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade jeho neprítomnosti (napr. z dôvodu odcestovania, 

alebo mimoriadnej situácie, ....). 

K tomu bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 4/2022. 
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K bodu č. 12 

Starosta obce písomne poveril poslanca Michala Hreščáka k jeho zastupovaniu.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 5/2022 

 

K bodu č. 13 

Na základe rokovania starostu a poslancov, boli zvolení predsedovia a členovia nasledujúcich 

komisií: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskoršíchpredpisov 

Predsedu komisie: Igor Vajda 

Členovia komisie z radu poslancov: Ing. Gabriel Čorba, JosefHofman, Michal Hreščák, Peter 

Kišiday, Ing. Martin Mikle, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 6/2022. 

 

 

Komisia finančná, legislatívna a majetková 

Predseda komisie: Ing. Gabriel Tutoky, PhD. 

Členovia komisie z radu poslancov: Ing. Gabriel Čorba, JosefHofman, Michal Hreščák, Peter 

Kišiday, Ing. Martin Mikle, Igor Vajda. 

Členovia komisie – odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Róbert Hulič, Ing. 

Adrián Liško 

 

Náplň práce komisie: 

- dávať stanoviská k návrhu rozpočtu obce, 

- sledovať plnenie rozpočtu a doporučovať potrebné rozpočtové opatrenia, 

- dohliada na hospodárenie s majetkom obce, 

- vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju, 

-  preveruje možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity v obci, 

- získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na obec, 

navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie, 

- spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ, 

- podľa potreby dáva podnety a stanoviska k príprave  navrhovaných všeobecne 

záväznýchnariadení obce, smerníc a k inej legislatívnej činnosti. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 7/2022. 

 

 

Komisia stavebná a dopravná 

Predseda komisie: Michal Hreščák 

Členovia komisie z radu poslancov: Ing. Gabriel Čorba, JosefHofman, Peter Kišiday, Ing. Martin 

Mikle, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Igor Vajda 

Členovia komisie – odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Viliam Rudy 
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Náplň práce komisie:  

- vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti, 

- vyjadruje sa k návrhom investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko, 

- preveruje možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity obce v danej 

oblasti, 

- vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení, resp. k iným materiálom na 

úseku 

pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko, 

- spolupodieľa sa pri kontrole kvality a úplnosti vykonaných stavebných prác dodávateľmi 

nielen po ukončení,ale aj v priebehu realizácie stavebných prác, 

- dáva návrhy, odporúčania na možné postupy pri realizácií stavebnej a obdobnej činnosti, 

opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a iných verejných priestorov 

objektov a budov, 

- spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 8/2022. 

 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

Predseda komisie: Peter Kišiday 

Členovia komisie z radu poslancov: Ing. Gabriel Čorba, Josef Hofman, Michal Hreščák, Ing. 

Martin Mikle, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Igor Vajda 

Členovia komisie – odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Adrián Liško, Mária 

Lietavová 

 

Náplň práce komisie: 

- vyjadrovať sa k stavu verejného poriadku v obci, 

- vyjadruje sa ku všetkým otázkam bezpečnosti a činnostiam, ktoré môžu narušiť verejný 

poriadokpočas konania spoločenských, kultúrnych a športových akcií usporadúvaných 

jednotlivcami aleboorganizáciami na celom katastrálnom území obce, 

- vyjadrovať a spolupodieľať sa pri riešení predložených sťažností, týkajúcich sa narúšania 

občianskeho a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavanie 

domovéhoporiadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne záväzných 

nariadení obce, 

- kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním 

dochádza kujme na ŽP a porušovaní verejného poriadku, 

- dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v obci, 

- dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v 

prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci, 

- predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP 

v obci, 

- vyjadrovať sa k vydávaniu a schvaľovaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO 

odpadomv obci. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 9/2022. 

Komisia pre školstvo, šport, kultúru a mládež a sociálne veci 

Predseda komisie: Ing. Gabriel Čorba 
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Členovia komisie z radu poslancov: Josef Hofman, Michal Hreščák, Peter Kišiday, Ing. Martin 

Mikle, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Igor Vajda 

Členovia komisie – odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Anna Jozefová, Martin 

Vajda, Viliam Lastovecký, Ing. Róbert Köver, Ing. Juraj Vince, Juraj Jánošík. 

 

Náplň práce komisie: 

- spolupodieľa sa vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie na území obce, 

- vyjadruje sa k podmienkam pre rozvoj kultúry a vzdelávania a ochrany kultúrnych 

pamiatok, 

- koordinuje a rozvíja kultúrne a športové aktivity v obci, 

- rozvíja výchovnú a propagačnú činnosť medzi občanmi zameranú na formovanie a 

upevňovanie priateľských medziľudských vzťahov, 

- podieľa sa pri tvorbe podmienok pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych 

aktivít, 

- spolupodieľa sa pri tvorbe kalendára podujatí spoločenských organizácií, 

- spolupracuje so spoločenskými organizáciami zaoberajúcimi sa športovými a kultúrnymi 

aktivitami v obci, 

- nadväzuje kontakty a spoluprácu so spoločenskými organizáciami v iných obciach 

zameranými na šport a kultúru, 

- úzko spolupracuje s materskou školou v obci, 

- vykonáva iniciatívu a podporuje starostlivosť o rodinu, deti a starých, zdravotne ťažko 

postihnutých občanov obce, 

- poskytuje poradenstvo v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 

- podieľa sa na príprave a realizácií školských, športových a kultúrnych akcií. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 10/2022. 

 

 

Komisia bytová 

Predseda komisie: Josef Horman 

Členovia komisie z radu poslancov: Ing. Gabriel Čorba, Michal Hreščák, Peter Kišiday, Ing. 

Martin Mikle, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Igor Vajda 

Členovia komisie – odborníci z radu obyvateľov obce a iných osôb: Andrej Matis 

 

Náplň práce komisie: 

- podieľa sa na riešení všetky bytových otázok v rámci prideľovania nájomných bytov, 

opráv aúdržby, 

- prehodnocuje požiadavky zo strany obyvateľov nájomných bytov, 

- dohliada v spolupráci so správcom na dodržiavanie pravidelných odborných prehliadok 

a odbornej kontroly bytového domu podľa platnej legislatívy, 

- dohliada na účelné hospodárenie s fondom opráv. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 11/2022. 

 

K bodu č. 14 

Ing. Gabriel Tutoky, PhD. predniesol návrh na určenie platu starostu obce v zmysle § 4 ods, 2 

zákona č. 253/1994 zákona NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
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a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rovnakej výške ako v predchádzajúcom 

volebnom období a to s navýšením základného platu o 20 %. 

Svoj návrh odôvodnil nasledovne: 

Vyzdvihol aktívny prístup starostu k plneniu všetkých úloh v predchádzajúcom volebnom 

období 2018 – 2022, v ktorom obci bolo realizovaných viacero významných projektov a činností 

– intenzívne vysporiadanie majetkovo – právnych otázok týkajúcich sa obce, osobná 

angažovanosť pri rekonštrukcii kultúrneho domu a práca počas víkendov, intenzívne 

predkladanie žiadostí a promptné reakcie na výzvy pre získanie grantov a príspevkov pre obec 

a následné zabezpečenie ich čerpania a vyúčtovania, prácu nadčas a za pravidelnú 

a transparentnú komunikáciu s poslancami obecného zastupiteľstva počas celého uplynulého 

funkčného obdobia.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 12/2022 

 

 

K bodu č. 15 

Aj keď obec vlastní motorové vozidlo, to je využívané pracovníkmi obecného úradu pri prácach 

súvisiacich so zabezpečením plynulého chodu napríklad aj rekonštrukčných prác. Z uvedeného 

dôvodu je potrebné schváliť používanie súkromných áut starostu obce, aby nenastala situácia, že 

služobné auto obce budú potrebovať ako starosta obce, tak aj pracovníci. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 13/2022. 

 

 

V roku 2015 bola schválená smernica o odmeňovaní poslancov a členov komisií obecného 

zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že v tomto volebnom období boli zvolení noví poslanci, je 

potrebné stanoviť pravidlá na ich odmeňovanie, resp. dohodnúť, či  novozvolení poslanci budú 

odmeňovaní v zmysle predmetnej smernice alebo je potrebné smernicu aktualizovať. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2022. 

 

K bodu č. 16 

V tomto bode programu sa slova ujal Ing. Ľuboš Šuca. Prítomných informoval o plánovaných 

projektoch, resp. prácach, ktoré sú naplánované. Hoci súčasné zvyšovanie cien energií je 

alarmujúce, verí, že sa obci podarí dokončiť začaté projekty. Tiež informoval, že spoločnosť 

FÚRA avízovala 15 % zvýšenie poplatku za služby spojené s nakladaním odpadu. Vyzdvihol 

úspešnosť separácie v obci za predchádzajúci rok. V súčasnosti je ale potrebné zvýšiť poplatok 

za komunálny odpad o 3,- €. V prípade, že sa separácia odpadu udrží na rovnakej úrovni, alebo 

sa zvýši, nebude potrebné odpad znova zvyšovať.  
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K bodu č. 17 

Starosta obce uzavrel zasadnutie a prítomným poďakoval za účasť 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Peter Kišiday    ................................................... 

 

 

Ing. Martin Mikle   .................................................... 

 

 

 

 

 

 

V Sokoli 16.11.2022 

 

        Ing. Ľuboš Šuca 

starosta obce 

 

 


