
 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 6/2019 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného 

dňa 27. septembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Z á p i s n i c a    

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného 

dňa 27. septembra 2019 

 

Počet poslancov:      9 

Počet prítomných  poslancov :                                9 

Počet ostatných prítomných :                                 11 

 

  

 

PROGRAM  rokovania Obecného zastupiteľstva: 

1.  Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2.  Zrušenie VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

3.   Žiadosť Pavla Táborského a spol., Veľké Orvište o odkúpenie pozemku 

parc. č. 9/1  

4. Realizácia cyklochodníka 

5.  Protipovodňové opatrenie v lokalite HLASOVÁ 

6.  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. Viliama Dzura a p. Pavla Bucka,  písaním zápisnice 

poveril Ing. Natáliu Hritzovú.  

 



 

2.  Zrušenie VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

 

 Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o doručení protestu 

prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sokolovce č. 3/2013 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce. V zmysle doporučuje  uvedené VZN zrušiť. 

Prítomný prokurátor JUDr. Singer vysvetlil dôvody podaného protestu. 

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e   č. 46/2019 OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  

 

s c h v a ľ u j e   

 

zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Sokolovce č. 3/2013 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v zmysle protestu prokurátora č. Pd 

72/19/2204-2. 

 

 

HLASOVANIE poslancov: 

Prítomní:  9 

ZA: 9 (Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, 

Velič, Vido) 

 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

UZNESENIE č. 46/2019 OZ bolo prijaté. 

 

 

 



 

3.  Žiadosť Pavla Táborského a spol., Veľké Orvište o odkúpenie 

pozemku parc. č. 9/1  

 

  Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o žiadosti Pavol Táborský 

a spol., Veľké Orvište k možnosti odkúpenia pozemku par. č. 9/1, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 1480 m2, k. ú. Sokolovce za účelom výstavby predajne 

rozličného tovaru. Na pracovnom stretnutí starostu a poslancov OZ bol prítomný aj žiadateľ, 

kde predniesol svoj návrh. Poslanci OZ sa zhodujú, že majú záujem o zväčšenie predajnej 

plochy, nakoľko pri danom počte obyvateľov je veľkosť predajnej plochy malá. Avšak nie na 

danom pozemku. Starosta taktiež uviedol, že obecný majetok sa nikdy nepredával za účelom 

podnikania. 

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e   č. 47/2019 OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  

 

n e s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj pozemku parc. č. 9/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1480 m2, k. ú. Sokolovce v zmysle žiadosti firmy Pavol Táborský 

a spol., Veľké Orvište. 

 

 

HLASOVANIE poslancov: 

Prítomní:  9 

ZA: 9 (Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, 

Velič, Vido) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

UZNESENIE č. 47/2019 OZ bolo prijaté. 



 

4.   Realizácia cyklochodníka  

 

 Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy oboznámil prítomných o stave a realizácii 

vybudovania cyklochodníka, na ktorý je vydané stavebné povolenie. Podľa rozpočtu by bolo 

veľmi drahé realizovať cyklochodník prostredníctvom firiem, tak navrhol, aby túto stavbu  

obec realizovala svojpomocne. Dodávka betónu z firmy ZAPPA (predložená cenová ponuka) 

a ostatný materiál ako obrubníky, kari rohože a šalovací materiál dodá obec a ostatné práce 

v spolupráci s miestnymi podnikateľmi. 

 Poslanec OZ p. Ján Blaško navrhol pokračovanie cyklochodníka na ulicu Hlohoveckú 

pre dostatočnú šírku vozovky (vodorovné vyznačenie cyklochodníka). 

 

 V diskusii bolo dohodnuté, že sa uskutoční pracovné stretnutie starostu s poslancami 

OZ a miestnych podnikateľov ohľadom vybudovania cyklochodníka. 

 

 

5.  Protipovodňové opatrenie v lokalite HLASOVÁ 

 

 Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy oboznámil prítomných, že z dôvodu rekultivácie 

družstevného vinohradu v lokalite HLASOVÁ, ktorý tvoril prirodzenú ochranu proti erózii, 

spôsobuje v nepriaznivom počasí (pri návalových dažďoch) opakovanie problému. Obec 

vlastní v uvedenej lokalite parc. reg. E č. 293, kde starosta navrhol vytýčenie  obecného 

pozemku a tento následne nechať ležať úhorom a zarásť samonáletom. Navrhol taktiež 

stretnutie poslancov OZ a p. Jozefa Slováka, ktorý pozemok užíva. 

   

6. Zverejňovanie odmien poslancov OZ 

 Tento bod navrhol doplniť do programu zasadnutia poslanec OZ p. Viliam Dzuro. 

Žiada o zverejňovanie výšky odmien všetkých poslancov OZ v Sokolovciach dvakrát ročne.   

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e   č. 48/2019 OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  

 

s c h v a ľ u j e   

 



zverejňovanie výšky odmien poslancov OZ v Sokolovciach dvakrát ročne 

po predchádzajúcom písomnom súhlase poslanca.  

 

 

HLASOVANIE poslancov: 

Prítomní:  9 

ZA: 8 (Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič, 

Vido) 

 

PROTI:  1 (Blaško) 

ZDRŽAL SA: 0  

 

UZNESENIE č. 48/2019 OZ bolo prijaté. 

 

 

7.  Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver 

 

V diskusii žiadal poslanec OZ p. Viliam Dzuro o vyjadrenie sa k cenovým ponukám na 

realizáciu chodníka na ul. Školskej, nakoľko sa nemohol zúčastniť predchádzajúceho 

zasadnutia OZ ani pracovného stretnutia. Zároveň žiada predsedu stavebnej komisie pri OZ 

v Sokolovciach do najbližšieho zasadnutia, aby predložil zoznam čiernych stavieb v obci na 

následné riešenie vyrubením pokuty.  

Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým 

za účasť.  

 

Overovatelia:   Viliam Dzuro 

              Pavol Bucko 

 

                                                   Ing. Marián Dóczy 

                                 starosta obce   

 

Zapísala: Hritzová Natália, Ing. 

V Sokolovciach, dňa 30. septembra 2019   


