Z á p i s n i c a č. 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 7. februára 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 7. februára 2018

Počet poslancov :

9

Počet prítomných poslancov :

8

Počet ostatných prítomných :

12

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva :

1. Otvorenie
zápisnice

zasadnutia,

určenie

overovateľov

a zapisovateľky

2. Schválenie Územného plánu obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č.2,
schvaľovací elaborát
3. Schválenie prác navyše pri rekonštrukcii MŠ (elektroinštalácia,
zdravotechnika)
4. Riešenie problému s chovom psov v obci
5. Obedy pre dôchodcov
6. Správy od kontrolórky obce, Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2018
7. 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. Alžbetu Pikusovú a p. Ľuboša Guzoňa, písaním
zápisnice poveril p. Danku Hritzovú.

2. Schválenie Územného plánu obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č. 2,
schvaľovací elaborát

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na schválenie Územný plán obce
Sokolovce – zmeny a doplnky č. 2, schvaľovací elaborát.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 1/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

berie na vedomie
1. Správu o obstaraní návrhu „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č.
2“.
2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OÚ-TTOVBP1-2017/005431/Há zo dňa 23.01.2018 k návrhu „Územného plánu obce
Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 2“.

schvaľuje
1. „Územný plán obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č.2“.
2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri
prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 2“.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokolovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
návrhu „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 2“.

odporúča
starostovi obce Sokolovce
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny
a doplnky č. 2“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby
a bytovej politiky, na Spoločnom úrade Samosprávy so sídlom v Trebaticiach a na
Obecnom úrade v Sokolovciach a zaslať registračný list o obsahu územného plánu
spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 2“,
všeobecnej záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b)
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

HLASOVANIE poslancov :
prítomní :

8

ZA :

8

PROTI :

0

UZNESENIE č. 1/2018 OZ bolo prijaté.

3. Schválenie prác navyše pri rekonštrukcii MŠ (elektroinštalácia,
zdravotechnika)
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval na rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach prítomných, že firma, ktorá prevádza rekonštrukciu MŠ, robí len práce, ktoré
sú súčasťou rozpočtu projektu tejto rekonštrukcie. Sú však práce, ktoré je potrebné urobiť
mimo rozpočtu tejto akcie a tak je potrebné schváliť náklady na elektroinštaláciu
a zdravotechniku v budove MŠ. Problematika bola riešená na pracovnom stretnutí členov
Stavebnej komisie OZ a na kontrolných dňoch, ktorých sa zúčastňovala aj riaditeľka školy
a starosta obce.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 2/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
finančné prostriedky na práce navyše pri rekonštrukcii MŠ Sokolovce a to
v zmysle rozpočtu vo výške:
- 7 460,40 € - elektroinštalácia,
- 3 449,24 € - zdravotechnika.
HLASOVANIE poslancov :
prítomní :

8

ZA :

8

PROTI :

0

UZNESENIE č. 2/2018 OZ bolo prijaté.

4. Riešenie problému s chovom psov v obci.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o problémoch držania
psov v obci, konkrétne v nájomnej bytovke. Stal sa incident zaútočenia psa na iného psa,
pričom majiteľka a zároveň poškodená hovorí, že sa útočiaceho psa bojí aj naďalej. Na to sa
ozval aj jeden z prítomných, ktorý býva v bytovke, že aj oni zaregistrovali problémy s týmto
psom.
Problém je potrebné riešiť, pričom je potrebné prijať VZN o chove psov a držaní psov
aj v nájomnej bytovke. Tejto problematike sa budú poslanci OZ venovať na svojich
pracovných stretnutiach a bude vypracovaný návrh VZN o držaní psa, ako aj vypracovaný
„DOMOVÝ PORIADOK“ pre držanie psov v nájomných bytoch.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 3/2018 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
pripomienky k riešeniu problémov so psami v obci. Tento bod bude
prerokovaný na pracovných stretnutiach a bude vypracovaný návrh VZN.

5. Obedy pre dôchodcov
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval na rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach prítomných, že firma GASTROBENE, ktorá dodáva obedy pre dôchodcov,
zvýšila od 01. 01. 2018 cenu stravnej jednotky z 2,70 € na 3,12 €. Výška príspevku pre
dôchodcu na 1 obed sa tak zvýšila z 0,70 € na 1,12 €. Starosta obce navrhol ponechať výšku
doplatku pre dôchodcov v sume 2,00 € a zvýšiť príspevok obce v hodnote 1,12 € za obed.

U z n e s e n i e č. 4/2018 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje
výšku príspevku obce na 1 obed pre dôchodcu vo výške 1,12 € od
01.01.2018,

berie na vedomie
zvýšenie cien obedov a to od 1. 1. 2018 na cenu 1 obeda na 3,12 €.

HLASOVANIE poslancov :
prítomní :
ZA :
PROTI :

8
8
0

Uznesenie č. 4/2018 OZ bolo prijaté.

6. Správy od kontrolórky obce, Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2018
Kontrolórka obce Mgr. Edita Podhradská predniesla Správu o vykonaných kontrolách
hlavnej kontrolórky Obce Sokolovce za rok 2017, Správu z vykonanej následnej
kontroly, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na I. polrok 2018
a Kontrolu nedoplatkov k 31. 12. 2017.

U z n e s e n i e č. 5/2018 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
1) d o p o r u č u j e
starostovi obce zadať výzvy na zaplatenie nedoplatkov na daniach
a poplatkov na odpadoch, psov,

2) b e r i e n a v e d o m i e
1. Správy od p. Edity Podhradskej o prevádzaní kontrolnej činnosti tak,
ako sú priložené k tejto zápisnici,
2. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 tak ako je priložený k tejto
zápisnici.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní :

8

ZA :

8

PROTI :

0

Uznesenie č. 5/2018 bolo prijaté.

7. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o tom, že na ulici
Družstevnej bude osadené dopravné zrkadlo.
Dňa 10.02.2018 o 8.00 hod. bude brigáda v budove MŠ z dôvodu sťahovania
vybavenia MŠ na horné poschodie budovy.
Ďalej starosta informoval o tom, že dňa 17. 02. 2018 sa bude konať Obecný ples.
Poslanec p. Ing. Ľubomír Pikus sa v diskusii vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu
OZ, kedy bol riešený problém s odstránením a rozoberaním vrakov áut p. Cibulkom. P.
Cibulka listom obci oznámil, že danú situáciu rieši a svoju činnosť bude realizovať v areáli
bývalého PD. Ing. Pikus oznámil, že obec Sokolovce požiada OÚ Piešťany – odbor
starostlivosti o ŽP, či podnikateľská činnosť p. Cibulku môže byť realizovaná takýmto
spôsobom.
P. Ján Szekély poprosil zástupcov obce, aby pomohli pri zabezpečení bezpečnosti a
odstraňovaní odpadov v oblasti malej vodnej elektrárne, nakoľko sa tam zdržujú osoby
podozrivé z drogovej trestnej činnosti.

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: Alžbeta Pikusová
Ľuboš Guzoň

Zapísala: Hritzová Danka
V Sokolovciach, dňa 09. februára 2018

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

