Z á p i s n i c a č. 6/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 27. októbra 2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného dňa 27.
októbra 2017.

Počet poslancov :

9

Počet prítomných poslancov :

9

Počet ostatných prítomných :

6

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva :

1. Otvorenie
zápisnice

zasadnutia,

určenie

overovateľov

a zapisovateľky

2. Žiadosť ZŠ s MŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich
žiakov
3. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu obce
4. Schválenie výpovede Zmluvy o nájme bytu p. Šandrejovej a p.
Michalikovej
5. Návrh VZN o poplatku za miestny rozvoj
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. Mgr. Teréziu Daněkovú
písaním zápisnice poveril p. Mgr. Editu Podhradskú.

a p. Viliama Dzuru,

2. Žiadosť ZŠ s MŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov.

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie žiadosť ZŠ s MŠ
o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov s tým, že táto žiadosť bola riaditeľkou ZŠ
s MŠ s programu stiahnutá, nakoľko bola žiadosť o takýto príspevok podaná na Okresný úrad
– odbor školstva - Trnava.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy však predložil na rokovanie Obecného
zastupiteľstva písomnú žiadosť ZŠ s MŠ na poskytnutie finančných prostriedkov na
odstránenie havarijného stavu žumpy.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 23/2017 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

berie na vedomie

žiadosť ZŠ s MŠ Sokolovce o finančný príspevok na riešenie havarijného
stavu žumpy. Táto bude riešená na najbližšom zasadnutí OZ.

HLASOVANIE poslancov :
prítomní :

9

ZA :

9

Uznesenie č. 23/2017 OZ bolo prijaté.

3. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu obce.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy oboznámil prítomných so zmenami a doplnkami
Územného plánu obce Sokolovce – zmeny a doplnky č. 2. Pripomienky zo strany poslancov
neboli žiadne.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 24/2017 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

1) s c h v a ľ u j e
a) začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Sokolovce podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
s nasledovnými cieľmi :
- zmena etapizácie rozvojových zámerov platného ÚPN obce
Sokolovce z návrhovej do výhľadovej etapy v týchto lokalitách
a s nasledovným funkčným využitím :
= lokalita 2b, navrhovaná na funkciu „bývanie v rodinných domoch,
b) návrh zmien a doplnkov Územného plánu obce Sokolovce – zmeny
a doplnky – výkresy č. 2.1 a č. 2.2,

2) o d p o r ú č a
starostovi obce p. Ing. Mariánovi Dóczymu, aby zabezpečil práce
osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sokolovce.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní :

9

ZA :

9

UZNESENIE č. 24/2017 OZ bolo prijaté.

4. Schválenie výpovede Zmluvy o nájme bytu p. Šandrejovej a p.
Michalikovej.

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach návrh na schválenie výpovedí z nájomných bytov p. Šandrejovej Alexandry
a p. Michalikovej Evy z dôvodu dlhodobého neplatenia nájomného v týchto bytoch.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 25/2017 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

1. výpoveď Zmluvy o nájme bytu p. Šandrejovej Alexandry, Sokolovce,
ul. Školská č. 506/39
2. výpoveď Zmluvy o nájme bytu p. Michalikovej Evy, Sokolovce, ul.
Školská č. 506/39.
HLASOVANIE poslancov :
prítomní :

9

ZA :

9

UZNESENIE č. 25/2017 OZ bolo prijaté.

5. Návrh VZN o poplatku za miestny rozvoj.

S návrhom VZN o poplatku za miestny rozvoj oboznámil prítomných poslanec p. Ing.
Ľubomír Pikus. Poslanci mali k tomuto návrhu otázky a pripomienky. Tejto téme sa budú
poslanci venovať na svojich pracovných stretnutiach a na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
sa k tejto problematike vrátia.

6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy na úvod oboznámil prítomných o tom, že Obec
Sokolovce získala „grant“ na rekonštrukciu budovy MŠ Sokolovce v sume 174. tis. €.
Rekonštrukcia musí byť ukončená k 31.8.2018, práce sa budú vykonávať za prevádzky MŠ.
Ďalej tiež starosta oboznámil prítomných, že by dňa 2.12.2017 chcel spraviť za pomoci
poslancov OZ obecnú zabíjačku.

V ďalšej časti diskutovali občania. Konkrétne p. Vidová Helena sa informovala ako je
to s prisťahovaním nových nájomníkov na ul. Hlohoveckej.
Ďalej sa p. Pavol Vido pýtal ako je to s vodou na „Beňovú“, starosta odpovedal, že
táto vec je v štádiu riešenia, p. Matúš Špička sa informoval na možnosť vybudovania
chodníka od ulice Družstevnej po Školskú, starosta oboznámil s tým, že sa pripravuje
projektová dokumentácia.
Na všetky otázky zodpovedal starosta obce, konkrétne uznesenie z diskusie nebolo
žiadne prijaté.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v

Sokolovciach starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým za
účasť.
Overovatelia: Mgr. Terézia Daněková
Viliam Dzuro
Ing. Marián Dóczy
starosta obce
Zapísala: Danka Hritzová
V Sokolovciach dňa 30.10.2017

