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

dňa 14.12.2022 

 

Termín konania :        14.12.2022 

 

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. Informácia starostu o svojej činnosti od posledného zasadnutia – ústna informácia 

7. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 a nasledujúce roky 2024 

a 2025 

9. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

10. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11. VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je obec Sokoľ 

12. VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy 

13. Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Lesnej 

14. Žiadosť k Výzve na podporu zvýšenia kapacít materských- kód: 06R01-20-V02 

15. Žiadosť k Výzve č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 

na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov- kód: 02I02-29-V01- zateplenie KD a OÚ 

16. Žiadosť o odkúpenie pozemku (Zuzana Sulyoková,) 

17. Žiadosti o dotáciu ŠK Sokoľ, JDS v Sokoli, Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde 

18. Rekonštrukcia verejného osvetlenia lokalita Hrabiny s napojením na optickú sieť 

19. Časový harmonogram zasadnutí na rok 2023 

20. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2023 

21. Rôzne 

22. Diskusia 

23. Záver 

K bodu č. 1 a 4 

Starosta obce privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce Sokoľ a občanov a skonštatoval, 

že zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko boli prítomní 5 zo 7 poslancov. Program bol 

zverejnený na internetovej stránke obce a bol poslaný aj poslancom. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 16 



 

K bodu č. 2 

Za overovateľov zápisnice boli určení Josef Hofman a Igor Vajda. 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Ivana Mlynáriková 

 

K bodu č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení: 

- predseda: Peter Kišiday 

- člen: Michal Hreščák 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 15 

 

 

K bodu č. 5 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijatých 14 uznesení. Všetky 

prijaté uznesenia boli konštatačného charakteru. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 17 

 

K bodu č. 6 

Ing. Ľuboš Šuca prítomných informoval prítomných o svojej činnosti od 12.09.2022 

- súčinnosť pri zabezpečení realizácie a materiálu chodníka na ul. Hlavnej a s tým 

súvisiace asfaltové výpravky cesty pri obrubníku, 

- zabezpečenie podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu na kanalizáciu, pracovné 

stretnutia k podaniu žiadosti- žiadosť v zásobníku projektov, nebola schválená, 

- zabezpečenie realizácie odvodnenia vchodov do OÚ a KD- nákup obrubníkov, dlažby, 

- zabezpečenie podkladov a materiálno technické zabezpečenie k realizácií obnovy hradu 

Sokoľ- povolenky na vstup do lesa, ochranné pracovné prostriedky, plechová garáž, 

- účasť na zasadnutí Miniregiónu Ružín v Opátke - preberanie stále aktuálnej 

problematiky v súvislosti s enormným zvýšením cien energií, spoločné verejné 

obstarávanie v rámci RZKO na plyn, situácia so zmluvami na plyn, 

- pracovné stretnutia a zabezpečenie podkladov k zmluve o poskytnutí dotácie cesty 

MRK, 

- pracovné stretnutie p. Hrabovský - predaj domu ul. Kamenná s možnosťou prerobenia 

na stacionár pre dôchodcov, resp. dospelých autistov, 

- zabezpečenie podkladov a vyúčtovanie dotácie z KSK + dodatočné doplnenie 

vyúčtovania, 

- zabezpečenie jednotlivých revíznych kontrol - kotly, komíny, elektrické zariadenia    

     a následne zabezpečenie ich opráv, 

- pracovné stretnutie s riaditeľom Mestských lesov, Košice k možnosti realizácie útulne 

v lokalite pri Kráľovej studni, 

- pracovné stretnutia k podaniu žiadosti o realizáciu zateplenia a opravy novej triedy MŠ 

a k zatepleniu KD, 

- organizácia a zabezpečenie spoločenskej akcie - Posedenie s dôchodcami - Október 

mesiac úcty k starším, 

- zabezpečenia a osadenie lavičiek - Detské ihrisko pri KD, 

- pracovné stretnutie k spracovaniu projektovej dokumentácie zateplenie KD – p. Kušnír, 

- zabezpečenie výmeny  výbojkových svetiel za LED, 



- pracovná porada FK Považská Sokoľ a riaditeľom ZŠ Považská o možnej ďalšej 

spolupráci, 

- zabezpečenie a odovzdanie dokumentácie do štátneho archívu, 

- pracovné stretnutie a nájomníkmi – nedoplatky za bývanie, 

- materiálno - technické zabezpečenie volieb do samosprávy, 

- zabezpečenie  a realizácia výmeny meračov tepla v bytoch, 

- zabezpečenie servisnej prehliadky Iveco Daily - hasiči, účasť na trojdňovom školení 

veliteľov Dobrovoľného hasičského zboru obce, 

- účasť na konaní vo veci podnetu p. Martináskovej - OÚ odbor životného prostredia 

Košice – okolie, 

- zabezpečenie podkladov na neplánované a ustanovujúce obecné zastupiteľstvo, 

- účasť na školení organizované RVC Východ - Košice so zameraním na majetok obce 

a katastrálny zákon, 

- pracovné stretnutia s konateľom spoločnosti Antik k napojeniu Smart osvetlenia na 

optiku v lokalite Hrabiny s možnosťou rozšírenia optickej siete v tejto lokalite  

s možnosťou napojenia verejných kamier, 

- účasť na konaní vo veci výrubu stromov – Hrad Sokoľ spojenú s miestnym zisťovaním, 

- pracovné stretnutie s možnosťou realizácie prístrešku na komunálnu techniku, 

- pracovné rokovania a stretnutia k možnej realizácií opravy vodovodu na ul. Lesnej 

a Havranej z dôvodu vysokých strát  vody v predpokladanej lokalite, 

- pracovné stretnutia SPP a VSE k vysokým cenám za energie - podanie žiadosti 

o regulované ceny – zraniteľný odberateľ, 

- organizácia  a materiálno technické zabezpečenie spoločenskej akcie – Mikuláš, 

- osobné zabezpečenie zimnej údržby počas kalamitného stavu. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 18 

 

K bodu č. 7 

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. hlavná kontrolórka obce Sokoľ predniesla prítomným správu 

„Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sokoľ na I. polrok 2023“. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 19 

 

K bodu č. 8 

Hlavná kontrolórka obce Sokoľ prítomných informovala o stanovisku k návrhu rozpočtu obce 

Sokoľ na rok 2023 a nasledujúce roky 2024 a 2025. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 20 

 

K bodu č. 9 

Ing. Ľuboš Šuca v súvislosti  s rozpočtom poznamenal, návrh rozpočtu bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 21 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 10 

Spoločnosť Fúra už v septembri avízovala nárast cien o 15 %. Vzhľadom k tomu, že obec 

v minulom roku dosiahla úroveň separácie 40 %, starosta spolu s poslancami dospeli k záveru, 

že poplatok za komunálny odpad bude potrebné od roku 2023 zvýšiť na sumu 25,- € /osoba/ 

rok z pôvodných 22,- €. Aj na základe vývoja cien (pohonné hmoty, elektrina, plyn) sa uvidí, 

či budúci rok nebude potrebné  poplatok za komunálny odpad znova zvýšiť. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 22 

 

K bodu č. 11 

V súvislosti so zvyšovaním cien potravín a energií, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu  Slovenskej republiky vydalo vyhlášku, na základe ktorej sa určuje rozpätie nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásma sú 

uvedené vo vyhláške a tiež vo VZN. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 23. 

 

K bodu č. 12 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole sa z pôvodných 15,- € zvyšuje na sumu 20,- €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 24. 

 

K bodu č. 13 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený zámer kúpy pozemku 

na ulici Lesnej. Vlastník, p. Jakubík pri realizácii oplotenia pozemku si dal pozemok zamerať. 

Na základe zamerania vyšlo, že časť cesty je na pozemku vlastníka. Jedná sa o výmeru 52 m2 

a cena za 1 m2 by bola 10,- €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 25 

 

K bodu č. 14 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu zameranú 

na dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 26 

 

K bodu č. 15 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je 

zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, 

pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich 

využívania verejnosťou. Týka sa budov postavených pred r. 1980. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 27 

 

K bodu č. 16 

P. Zuzana Sulyoková podala žiadosť o odkúpenie časti pozemku a tiež žiadosť o určenie 

miestneho šetrenia. Miestne šetrenie sa uskutočnilo dňa 10.12.2022 na parcele, ktorá je 

predmetom žiadosti a dospeli k záveru, že v tomto prípade by bolo vhodné odpredať celú 

parcelu o výmere 15 m2 za cenu 15,- €/m2 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 28 

 

 

 

 

 



K bodu č. 17 

FK Považská Sokoľ požiadali o dotáciu vo výške 10 000,- € na zabezpečenie činnosti klubu. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa obecné zastupiteľstvo zhodlo v schválení dotácie vo výške 

6 000,- €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 29. 

 

ZO JDS v Sokoli požiadali o dotáciu vo výške 5 000,- € na zabezpečenie nákladov spojených 

s činnosťou ZO JDS (výlety pre dôchodcov, občerstvenie pre dôchodcov na výročnej schôdzi 

a na posedeniach s jubilantmi, náklady na dopravu na porady, telefónne služby) a pre spevácku 

skupinu Sokoli na dopravu, nákup obuvi pre členov súboru a finančný príspevok pre 

harmonikára. Vzhľadom k tomu, že ZO JDS v Sokoli nemá pridelené IČO, nespĺňa podmienky 

pridelenia dotácie v zmysle VZN č. 2/2016. Starosta obce uviedol, že aj naďalej sa bude snažiť 

vychádzať ZO JDS v Sokoli v ústrety a v prípade, že zorganizuje výlet, príp. akciu, obec bude 

tak ako minulý rok, aj tento nadchádzajúci rok nápomocná.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 30. 

 

Obci Sokoľ bola dňa 25.11.2022 doručená žiadosť Vzpieračského klubu Družstevná pri 

Hornáde vo veci poskytnutia dotácie v celkovej výške 500,- €. Svoju žiadosť odôvodňujú 

potrebou zakúpenia nevyhnutnej vzpieračskej výstroje a zabezpečenia účasti na súťažiach 

v roku 2023. Členmi tohto klubu sú aj deti z obce Sokoľ, ktorí reprezentujú našu obec so 

skvelými výsledkami. Finančná komisia pri posúdení tejto žiadosti zohľadnila aj aktuálnu 

situáciu (zvyšovanie energií) a zhodla sa v pridelení dotácie vo výške 200,- €. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 31 

 

K bodu č. 18 

Rekonštrukciu verejného osvetlenia v lokalite Hrabiny a náklady s tým spojené bude znášať 

spoločnosť Antik a Slovak Telekom. Počas rekonštrukcie by bolo inštalované aj smart 

osvetlenie. Verejné osvetlenie by sa realizovalo napojením sa na optiku po stĺpoch, čím by bolo 

možné napojiť aj kamery s možnosťou ďalšieho bezplatného využitia optického vedenia na 

verejnoprospešné zariadenia obce, ako aj komerčné využitie pre obyvateľov v tejto lokalite. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 32 

 

K bodu č. 19 

Ing. Ľuboš Šuca prítomným predniesol informatívny plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 

rok 2023. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 33 

 

K bodu č. 20 

Starosta obce informoval o nezáväznom pláne kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatí na rok 2023 naviazaný na ekonomické možnosti obce. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 34. 

 

K bodu č. 21 

V zmysle § 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Z. z. má aj kontrolór nárok na odmenu vo výške 30 % 

z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiac december 2022. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 35 

 

Spoločnosť VSD, a.s. doručila obci Sokoľ Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvu 

o zriadení vecného bremena) z dôvodu realizácie NN rozvodu a verejného osvetlenia. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 36. 



Vzhľadom k tomu, že aktuálna situácia na trhu s energiami nestabilná a obci Sokoľ bolo 

doručené zvýšenie cien za dodávku zemného plynu (nárast o 1080 %) bola obec nútená pri 

prenájme inventára kultúrneho domu (sály) zvýšiť poplatok za „vykurovanie“ a to vo výške 

50% z reálnej spotreby v m3 počas doby prenájmu a aktuálnej ceny plynu. Tento zvýšený 

poplatok sa bude uplatňovať od 01.01.2023 a pri akejkoľvek súkromnej alebo komerčnej akcii. 

Poplatok sa nevzťahuje na akcie organizované obcou. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 37 

 

 

Ing. Alena Molnárová, audítorka obce Sokoľ doručila obci Sokoľ Správu nezávislého audítora 

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ Správu z auditu účtovnej závierky, 

v ktorej konštatuje, že obec Sokoľ konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 38 

 

K bodu č. 22 

P. Sulyoková mala otázku na poslanca p. Tutokyho, že z akého dôvodu sa pri bode programu 

č. 16 zdržal hlasovania, keďže ona doplnila žiadosť o všetko, čo jej bolo vytknuté. Na margo 

tejto otázky, Ing. Gabriel Tutoky, PhD. uviedol, že dôvody svojho hlasovania jej vysvetlil už 

na predchádzajúcom zasadnutí (nie ustanovujúcom zasadnutí) a starosta obce uviedol, že je 

každého slobodná vôľa ako hlasuje a on sám je proti predaju pozemkov v blízkostí ciest. 

 

Pani Lietavová na neschválenie žiadosti o dotáciu pre ZO JDS v Sokoli poznamenala, že si 

uvedomuje, že nespĺňajú podmienky, keďže nemajú pridelené IČO, ale dôchodcovia si tie 

peniaze zaslúžia. V súvislosti s pridelením IČO má p. Lietavová už dohodnuté stretnutie na 

Okresnom úrade v Košiciach. P. Koleničová uviedla, že folklór je v každej obci vítaný a každý 

starosta takúto činnosť sponzoruje. Starosta obce informoval, že obec má v rozpočte na kultúru 

vyčlenenú sumu 12 000,- €. Z tejto sumy boli preplácané zájazdy a akcie, ktoré organizovala 

ZO JDS v Sokoli. Účastníkmi zájazdu boli aj občania z okolitých obcí. Na margo toho 

kontrolórka obce Sokoľ uviedla, že aj okolité obce z dôvodu nestabilnej situácie na trhu 

s energiami upravujú rozpočty a žiadosti o dotácie. 

P. Koleničová sa dopytovala na stolnotenisový turnaj, ktorý sa po minulé roky konal 6. januára. 

Chcela vedieť, či obec plánuje tento turnaj v roku 2023 zorganizovať. Ona oslovila aj poslanca 

p. Čorbu, ktorý jej ako tvrdila, prisľúbil, že turnaj sa uskutoční. P. Koleničová rozprávala už aj 

s pánom Viliamom Lastoveckým, ktorý jej podľa jej slov povedal, že pomôže zorganizovať 

turnaj. Taktiež p. Koleničová uviedla, že mládež trénuje u nej doma a dopytujú sa po turnaji. P. 

Lietatová ešte uviedla, že v Kysaku sa konala prehliadka folklórnych súborov a celé podujatie 

zastrešoval Kysak. Starosta obce na margo všetkého uviedol, že v súvislosti s pridelenou 

dotáciou pre FK Považská Sokoľ, že FK Považská Sokoľ je financovaná aj ZŠ Považskou 

v Košiciach a jej študenti – deti, sú občanmi obce Sokoľ, ktorí reprezentujú obec. V prípade 

dotácie pre ZO JDS v Sokoli sa starosta obce opýtal p. Koleničovej, akú akciu zorganizovali 

dôchodcovia za 5 rokov, na čo mu p. Koleničová nevedela odpovedať. Čo sa týka 

stolnotenisového turnaja starosta obce poznamenal, že iniciatíva musí prísť od občanov. 

 

P. Sulyoková sa poďakovala za zimnú údržbu v záhradkárskej oblasti Uhrinč a podotkla, že do 

kameniva na zimnú údržbu by bolo vhodné vsunúť nejakú tyč. 

 

 

 

 



K bodu č. 23 

Starosta obce na záver poďakoval prítomným za účasť, poprial príjemné sviatky v kruhu rodiny, 

všetko dobré v novom roku a zasadnutie uzavrel.  

 

 

Overovatelia zápisnice 

 

Josef Hofman   ................................................... 

 

Igor Vajda   ....................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Šuca 

    starosta obce 

 

 


