Z á p i s n i c a č. 4/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 28. júna 2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného dňa 28.
júna 2017.

Počet poslancov :

9

Počet prítomných poslancov :

7

Počet ostatných prítomných :

5

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva :

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky
zápisnice
2. Žiadosť o cestovné pre dochádzajúcich žiakov za obdobie 01.06.2017
3. Schválenie Výročnej správy obce Sokolovce za rok 2016
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k Záverečnému
účtu obce za rok 2016
5. Schválenie Záverečného účtu obce Sokolovce za rok 2016
6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky
zápisnice.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach otvoril a viedol starosta obce p.
Ing. Marián Dóczy.
Za overovateľov zápisnice určil p. Ľuboša Guzoňa
zápisnice poveril p. Danku Hritzovú.

a p. Alžbetu Pikusovú, písaním

2. Žiadosť o cestovné pre dochádzajúcich žiakov za obdobie 01.-06.2017.

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach žiadosť Základnej školy s materskou školou, ul. Školská č. 19, Sokolovce
o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov vo výške 500,- € za obdobie 01.-06.2017.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 13/2017 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

príspevok vo výške 500,- € na cestovné pre dochádzajúcich žiakov do
Základnej školy s materskou školou Sokolovce za obdobie 01.-06.2017.
HLASOVANIE poslancov : všetci (7) prítomní ZA.
UZNESENIE č. 13/2017 OZ bolo prijaté.

3. Schválenie Výročnej správy obce Sokolovce za rok 2016.

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie Výročnú správu obce
Sokolovce za rok 2016, ktorá bola doručená v predstihu všetkým poslancom a tvorí prílohu č.
1 k tejto zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 14/2017 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

Výročnú správu obce Sokolovce za rok 2016 tak, ako bola predložená a
tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov : všetci (7) prítomní ZA.
UZNESENIE č. 14/2017 bolo prijaté.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k Záverečnému účtu
obce za rok 2016.

Záverečný účet obce Sokolovce za rok 2016 bol predložený aj kontrolórke obce
Sokolovce, ktorá k nemu vydala svoje stanovisko. Stanovisko tvorí prílohu č. 2 k tejto
zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 15/2017 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

berie na vedomie

Stanovisko kontrolórky obce Sokolovce k Záverečnému účtu obce za rok
2016 tak, ako bol predložený p. Mgr. Editou Podhradskou a tvorí prílohu č.
2 k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov : všetci (7) prítomní ZA.
Uznesenie č. 15/2017 OZ bolo prijaté.

5. Schválenie Záverečného účtu obce Sokolovce za rok 2016.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil návrh Záverečného účtu obce Sokolovce
za rok 2016, ktorý bol doručený emailovou adresou všetkým poslancom Obecného
zastupiteľstva, ako aj zverejnený v zmysle zákonných ustanovení.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 16/2017 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

Záverečný účet obce Sokolovce za rok 2016 tak, ako bol predložený
starostom obce a tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici a vyjadruje

súhlas
s celoročným hospodárením obce Sokolovce bez výhrad.
HLASOVANIE poslancov: všetci (7) prítomní ZA.
UZNESENIE č. 16/2017 OZ bolo prijaté.

6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy v úvode informoval prítomných, že sa pokračuje
s opravou kanálov na ulici Školskej, asfaltom sa opravili výtlky na obecných komunikáciách.
Starosta obce tiež informoval o tom, že je pripravený geometrický plán zamerania ul.
Hlbokej, chodník z ulice Družstevnej na Školskú, od 1.7.2017 sa začnú svojpomocne (zatiaľ)
opravovať sociálne zariadenia na základnej škole. Ďalej tiež podotkol že stavebné povolenie
na rozšírenie vodovodu na ul. Vysokej je už právoplatné, začne sa s prácami na elektrifikácie
úseku medzi Sokolovcami a Ratnovcami. Podaná je tiež žiadosť na sanáciu nezákonne
umiestneného odpadu v obci.
V ďalšej časti sa poslanci venovali hlavne problematike:
- výberu „neplatičov“ dani z nehnuteľnosti v obci Sokolovce,
- neplatičov daní a poplatkov v nájomnej bytovke,
- prijatia opatrení na doriešenie správnych postupov a výberu poplatkov za „čierne stavby“
a prestavby v katastri obce Sokolovce.

Po dlhšie trvajúcej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 17/2017 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

doporučuje

1) starostovi obce p. Ing. Mariánovi Dóczymu cestou kontrolóra obce
a pracovníčky OcÚ vykonať kontrolu výberu daní z nehnuteľnosti za
fyzické a právnické osoby :
- nedoplatky daní za rok 2016
- stav plnenia poplatkov na daniach k 31.07.2017.
Následne výsledky predložiť na prejednanie do Obecného
zastupiteľstva.
Termín: 31.08.2017
2) cestou kontrolóra obce a pracovníčky OcÚ aktualizovať previerku
neplnenia poplatkov za nájom a ostatných poplatkov za služby, ktoré
obec vykonáva pre nájomnú bytovku na základe platnej zmluvy
o nájme.
Informáciu predložiť na prejednanie do Obecného zastupiteľstva.
3) starostovi obce p. Ing. Mariánovi Dóczymu osloviť kompetentného
právnika ohľadom doriešenia problému neplatičov dane
z nehnuteľnosti ako i neplatičov z nájomnej bytovky.
Výsledky následne predložiť Obecnému zastupiteľstvu.
4) Ako súčasť prípravy rozpočtu pre rok 2018 prejednať na
samostatnom jednaní poslancov OZ a starostu obce možnosti
a podmienky aplikácie Zákona č. 447/2015 Zb.
O miestnom
poplatku za rozvoj v katastri obce Sokolovce od 01.01.2018.
Termín: do 31.08.2017
Zodpovedný: starosta obce Sokolovce
HLASOVANIE poslancov : všetci (7) prítomní ZA.
Uznesenie č. 17/2017 OZ bolo prijaté.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v

Sokolovciach starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým za
účasť.

Overovatelia: Alžbeta Pikusová
Ľuboš Guzoň

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Zapísala: Danka Hritzová
V Sokolovciach dňa 03.07.2017

