Z á p i s n i c a č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 03. mája 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 03. mája 2019

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

8

Počet ostatných prítomných :

15

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky
2. Odkúpenie parcely č. 141/245 o výmere 92 m2 od Slovenského
pozemkového fondu pod cyklochodník
3. Odkúpenie parciel č. 140/21 o výmere 22 m2 od p. Marcely Jašíkovej,
parc. č. 141/242 o výmere 2 m2 a parc. č. 141/243 o výmere 3 m2 od p.
Stanislava Valla, parc. č. 141/244 o výmere 33 m2 od p. Máriusa
Kadáka a parc. č. 140/22 o výmere 40 m2 od p. Ing. Petra Matejčíka
pod cyklochodník
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre ZO JDS Sokolovce
5. Žiadosť OZ Bratia Sokolovskí o dotáciu na spoločenskú akciu
6. Žiadosť TJ Sokolovce o dotáciu na činnosť TJ
7. Odpredaj pozemku parc. č. 39/6 o výmere 192 m2 p. Svätoplukovi
a Jane Kácovským
8. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach otvoril a viedol starosta obce
p. Ing. Marián Dóczy.
Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Blaška a p. Alžbetu Pikusovú,
zápisnice poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

písaním

2. Odkúpenie parcely č. 141/245 o výmere 92 m2 od Slovenského
pozemkového fondu pod cyklochodník
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o vypracovanom GP č. 6153/2019 na oddelenie parciel pod cyklochodník, aby bol súvislý a o zdĺhavom procese
odkúpenia parcely č. 141/245 o výmere 92 m2 od Slovenského pozemkového fondu.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 23/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odkúpenie parcely č. 141/245 o výmere 92 m2 za cenu 0,20 €/m, spolu za
cenu 18,40 € od Slovenského pozemkového fondu.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 23/2019 OZ bolo prijaté.
3. Odkúpenie parciel č. 140/21 o výmere 22 m2 od p. Marcely Jašíkovej,
parc. č. 141/242 o výmere 2 m2 a parc. č. 141/243 o výmere 3 m2 od p.
Stanislava Valla, parc. č. 141/244 o výmere 33 m2 od p. Máriusa
Kadáka a parc. č. 140/22 o výmere 40 m2 od p. Ing. Petra Matejčíka
pod cyklochodník
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o vypracovanom GP č. 6151/2019 na oddelenie pozemkov parc. č. 140/21, 140/22, 141/242, 141/243, 141/244 pod
cyklochodník, aby bol súvislý. Jednotliví vlastníci boli starostom obce oslovení a informovaní
o účele odkúpenia.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 24/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
a) odkúpenie parcely č. 140/21 o výmere 22 m2 za cenu 0,20 €/m, spolu
za cenu 4,40 € od p. Marcely Jašíkovej, bytom Hlohovecká 345/1,
Sokolovce,

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

b) odkúpenie parcely č. 141/242 o výmere 2 m2 a parcelu č. 141/243
o výmere 3 m2 za cenu 0,20 €/m, spolu za cenu 1,00 € od p. Stanislava
Valla, bytom Dlhá 107/26, Sokolovce,

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) odkúpenie parcely č. 141/244 o výmere 33 m2 za cenu 0,20 €/m, spolu
za cenu 6,60 € od p. Mariusa Kadáka, bytom Piešťanská 439/114,
Sokolovce,

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

d) odkúpenie parcely č. 140/22 o výmere 40 m2 za cenu 0,20 €/m, spolu
za cenu 8,00 € od p. Ing. Petra Matejčíka, bytom Smolenická
3048/14, Bratislava,

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 24/2019 OZ bolo prijaté.

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre ZO JDS Sokolovce

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval o žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce pre ZO JDS Sokolovce vo výške 1 000,- €, z dôvodu zvýšenia počtu členov.
Tieto finančné prostriedky by boli použité na aktivity členov.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 25/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sokolovce v roku 2019 vo
výške 1 000,- € pre ZO JDS Sokolovce.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 25/2019 OZ bolo prijaté.

5. Žiadosť OZ Bratia Sokolovskí o dotáciu na spoločenskú akciu
Tento bod programu bol stiahnutý po otvorení zasadnutia OZ.

6. Žiadosť TJ Sokolovce o dotáciu na činnosť TJ
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval o žiadosti TJ Sokolovce na dotáciu na
činnosť TJ Sokolovce – podporu telesnej kultúry a športu v roku 2019. Nakoľko výška
dotácie bola schválená v rozpočte obce pre rok 2019
po krátkej diskusii bolo prijaté:

U z n e s e n i e č. 26/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sokolovce v roku 2019 vo
výške 4 650,- € pre TJ Sokolovce.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 26/2019 OZ bolo prijaté.

7. Odpredaja pozemku parc. č. 39/6 o výmere 192 m2 p. Svätoplukovi
a Jane Kácovským
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach o
žiadosti p. Svätopluka a Jany Kácovských o odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 39/6, k. ú.
Sokolovce o výmere 192 m2 z roku 2018, zámer odpredaja bol schválený OZ dňa 06.02.2019
uznesením č. 18/2019.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 27/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odpredaj parc. č. 39/6, k. ú. Sokolovce o výmere 192 m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa za cenu 0,20 EUR/m2 p. Svätoplukovi Kácovskému
a manželke Jane, bytom Sokolovce, Piešťanská 57/57, spolu za cenu 38,40
EUR s podmienkou vybudovania oporného múru.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 27/2019 OZ bolo prijaté.

8. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver.
Mgr. Edita Podhradská, hlavný kontrolór obce, informovala o vykonaných kontrolách
v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2018. Predniesla Správu o vykonaných kontrolách
za 2. polrok 2018 pre kontrolné činnosti, ktoré boli zamerané na: - inventarizáciu peňažných
prostriedkov v pokladnici, - kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce
v roku 2018, - kontrolu vymáhania nedoplatkov (odporúča pokračovať vo vymáhaní), kontrolu evidenciu rozpočtových opatrení.

U z n e s e n i e č. 28/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky obce Sokolovce za
druhý polrok 2018, ako je priložená k originálu tejto zápisnice.

UZNESENIE č. 28/2019 OZ bolo prijaté.

Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval o žiadosti ZŠ s MŠ o poskytnutie
finančných prostriedkov na realizáciu, opravu a financovanie chodu školskej jedálne z dôvodu
predpokladaného zvýšenie počtu stravníkov od septembra 2019 z dôvodu poskytovania
dotácie na podporu stravovacích návykov aj pre žiakov ZŠ.
Po krátkej diskusii bolo prijaté:

U z n e s e n i e č. 29/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie,
počas letných prázdnin budú realizované stavebné úpravy v ŠJ v zmysle
žiadosti ZŠ s MŠ (vybudovanie odsávania, ďalšieho výdajného okienka,
vymaľovanie priestorov kuchyne a dokúpenie potrebného zariadenia po
konzultácii s vedúcou ŠJ a riaditeľstvom ZŠ).

UZNESENIE č. 29/2019 OZ bolo prijaté.

Ďalej starosta obce informoval prítomných o akciách v obci:
- v škole bola realizovaná v I. Q 2019 oprava chodieb a stien – poskytnuté finančné
prostriedky cez dohodovacie konanie vo výške 14 000,- EUR,
- bola podaná žiadosť na opravu detského ihriska na ul. Hlohoveckej a na vybudovanie
detského ihriska v areáli MŠ,
- na ENVIROFOND boli podané žiadosti na dotáciu na predĺženie verejného vodovodu na ul.
Vysokej a zateplenie obvodového plášťa MŠ, pripravuje sa vypracovanie energetického
certifikátu na zateplenie obvodového plášťa a projektovej dokumentácie pre zhotovenie
fasády ZŠ a opravu strechy,
- z MF SR sme dostali dotáciu vo výške 13 500,- EUR na vybudovanie chodníka na ul.
Školskej – pokračovanie z ul. Piešťanskej. Realizácia tejto stavby bude cez letné prázdniny,
prekážku tvoria dva stĺpy elektrického vedenia, ktoré treba zlúčiť do jedného a preložiť na
kraj plánovaného chodníka,
- v areáli bývalej liečebne prebieha čistenie budovy a okolia – odstraňovanie samonáletov
a buriny osobami poverenými vlastníkom nehnuteľnosti spoločnosťou DIY s. r. o.,

- v marci bola prevedená generálna oprava prevodovky výťahu v KD v sume cca 3900,- EUR,
- o pláne výstavby urnového hája na obecnom cintoríne, po diskusii bolo dohodnuté pripraviť
do najbližšieho OZ zámer na vybudovanie urnového hája a oslovenie vlastníkov parciel nad
obecným cintorínom,
- Ing. Ševčík pripravuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre prekrytie
odvodňovacieho kanála od parkoviska na ul. Piešťanskej okolo p. Cyrila Ištoka v smere
k ulici Školská.
Ing. Natália Hritzová, referentka obce, informovala prítomných o zvýšení priemernej
nominálnej mzde v hospodárstve SR pre rok 2019 na výšku 1013,- EUR.
Mgr. Edita Podhradská upozornila na problém parkovania na ul. Družstevná, nakoľko
vozidlá parkujú na odvodňovacom páse, ktorý bol vytvorený v r. 2018, že dochádza k ničeniu
majetku obce a zbytočne vynaloženým nákladom na opravu.
Starosta obce oboznámil o „oprášení“ žiadosti z roku 2016 od obyvateľov na ul. Pri
jaseni na osadenie spomaľovacích prahov z dôvodu zvýšenia bezpečností detí a s tým, že
budú osadené dopravné značky podľa vypracovaného projektu riešenia dopravného značenia,
ktoré je spracované pre ulice Školská, Pri jaseni a taktiež aj na ulici Družstevná – obytná
zóna, zákaz státia a osadenie dopravného zrkadla na výjazde z ulice Pri jaseni na ulicu Dlhá.

U z n e s e n i e č. 30/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
osadenie dopravných značiek na ulici Školská a Pri jaseni v zmysle
vypracovaného projektu riešenia dopravného značenia.

UZNESENIE č. 30/2019 OZ bolo prijaté.

P. Štefan Čársky sa dotazoval k riešeniu odvodnenia dažďovej vody, kde starosta
oboznámil, že tento problém bude vyriešený vybudovaním kanalizácie v obci, ktorej súčasťou
je aj odvodnenie ciest a ulíc.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Ján Blaško
Alžbeta Pikusová

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 07. mája 2019

