Z á p i s n i c a č. 1/2019
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach konaného
dňa 10. decembra 2018

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach
konaného
dňa 10. decembra 2018

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

8

Počet ostatných prítomných :

52

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
Osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
obce a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
7. Oznámenie starostu obce o určení poslanca povereného zastupovaním
starostu obce
8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
9. Určenie platu starostu obce
10. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce na rok 2018
11. Schválenie rozpočtu obce Sokolovce na roky 2019 – 2021
12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
na roky 2019 - 2021
13. Odpredaj pozemku parcela číslo 144/129 o výmere 68 m2 p. Miroslavovi
Rybanskému

14. Odpredaj pozemku parcela číslo 39/1 o výmere 139 m2 p. Svätoplukovi
a manž. Jane Kácovským
15. Odpredaj pozemku parcela číslo 144/169 o výmere 352 m2 p. Helene
Miklošovej
16. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné
odmeny pre zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD
17. 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. Ľuboša Guzoňa
zápisnice poveril p. Danku Hritzovú.

a p. Pavla Bucku, písaním

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
Osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie p.
Helenu Bartovicovú, aby prečítala Zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do
orgánov samosprávy obcí v obci Sokolovce. Zápisnica miestnej volebnej komisie je priložená
k originálu tejto zápisnici a tvorí prílohu č. 1.
Následne potom predsedníčka MVK p. Bartovicová Helena odovzdala starostovi obce p.
Ing. Mariánovi Dóczymu a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva Osvedčenie
o zvolení za starostu obce a Osvedčenia o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva.
Po prečítaní tejto Zápisnice a odovzdaní Osvedčení bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 1/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Sokolovce.

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Po prevzatí Osvedčenia o zvolení za starostu obce Sokolovce p. Ing. Marián Dóczy
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý podpísal a tento sľub tvorí prílohu č. 2
k originálu tejto zápisnice.

U z n e s e n i e č. 2/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
k o n š t a t u j e, ž e
novozvolený starosta obce Ing. Marián Dóczy zložil zákonom predpísaný
sľub starosti obce.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Po prevzatí Osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva obce
Sokolovce jednotliví poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva, tento podpísali a sľub tvorí prílohu č. 3 k originálu zápisnice.
Zvolený poslanec p. Ján Blaško sa nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva z dôvodu pracovnej cesty do zahraničia, preto svoj sľub zloží na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

U z n e s e n i e č. 3/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
konštatuje, že
zvolení poslanci : 1. Pavol Bucko
2. Viliam Dzuro
3. Ľuboš Guzoň
4. Ján Hrisenko
5. Jozef Pikus
6. Alžbeta Pikusová
7. Jaroslav Velič
8. Pavol Vido
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

5. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Novozvolený starosta obce Ing. Marián Dóczy poďakoval všetkým za prejavenie
dôvery a opätovným zvolením do tejto funkcie. Zároveň podotkol, že bude pokračovať vo
svojej pomoci občanom a dôsledným plnením svojho volebného programu pri skrášľovaní
a rozvoji našej obce.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 4/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu obce Sokolovce p. Ing. Mariána
Dóczyho.

6. Schválenie
zastupiteľstva.

programu

ustanovujúceho

zasadnutia

obecného

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil návrh programu ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je uvedený v úvode tejto zápisnice. Poslanci
s predloženým návrhom programu, bez doplnenia, jednomyseľne súhlasili.

7. Oznámenie starostu o určení poslanca povereného zastupovaním starostu
obce Sokolovce.

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval prítomných poslancov, že v rámci
svojej právomoci poveruje zastupovaním starostu obce Sokolovce poslanca p. Ľuboša
Guzoňa.

U z n e s e n i e č. 5/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

berie na vedomie

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu obce
Sokolovce bude poslanec p. Ľuboš Guzoň.

8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií.

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval prítomných, že na svojom pracovnom
stretnutí s novozvoleným poslancami obecného zastupiteľstva prejednali aj návrh na
vytvorenie komisií, ich predsedov ako aj členov týchto komisií z radov poslancov.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 6/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

1.

zriaďuje

komisie, a to :
1. Komisia stavebná a pre verejný poriadok

2. Komisia školstva a sociálna
3. Komisia športová a kultúrna

2. v o l í
a/ za predsedu komisie stavebnej a pre verejný poriadok p. Jána
Hrisenku,
b/ za predsedu komisie školstva a sociálnej p. Viliama Dzuru,
c/ za predsedu komisie športovej a kultúrnej p. Ľuboša Guzoňa,
d/ za členov komisie stavebnej a pre verejný poriadok poslancov p.
Jána Blašku a p. Jaroslava Veliča,
e/ za členov komisie školstva a sociálnej poslancov p. Pavla Bucku
a p. Alžbetu Pikusovú,
f/ za členov komisie športovej a kultúrnej poslancov p. Jozefa Pikusa,
p. Pavla Vidu.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní : 8
ZA:

8

Proti:

0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 6/2019 OZ bolo prijaté.

9. Určenie platu starostu obce Sokolovce.
Obecnému zastupiteľstvu je podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona o obecnom zriadení
vyhradené určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona a to podľa zákona č. 253/1994
Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí, novelizovaného zákonom
číslo 320/2018 Zb., ktorý tento zákon mení a dopĺňa.
Základný plat starostu podľa zákona č. 320/2018 Zb. je určený sumou: priemerná mzda v NH
SR na rok 2017 t.j. 954,- € x koeficient 2,20.
Poslanec p. Ľuboš Guzoň navrhol, aby plat starostu ostal rovnaký ako v poslednom roku
minulého volebného obdobia, t.j. navýšený o 35 %, poslanec p. Viliam Dzuro navrhol
navýšenie o 15 % a poslanec p. Pavol Vido navrhol, aby starosta mal len základný plat.
O jednotlivých návrhoch poslancov, dal starosta obce hlasovať. Hlasovanie bolo nasledovné :

-

Návrh poslanca p. Ľuboša Guzoňa - navýšenie o 35 %

Hlasovanie :
ZA:
5 /Ľuboš Guzoň, Pavol Bucko, Jaroslav Velič, Ján Hrisenko, Jozef
Pikus/
PROTI : 2 /Viliam Dzuro, Pavol Vido/
Zdržal sa : 1 /Alžbeta Pikusová/

-

Návrh poslanca p. Viliama Dzura – navýšenie o 15%

Hlasovanie :
ZA:
2 /Viliam Dzuro, AlžbetaPikusová/
PROTI:
6 /Ľuboš Guzoň, Pavol Bucko, Jaroslav Velič, Ján Hrisenko, Jozef
Pikus, Pavol Vido/

-

Návrh poslanca p. Pavla Vidu – bez navýšenia, len základný plat

Hlasovanie :
ZA:

1 /Pavol Vido/

Proti:
7 /Ľuboš Guzoň, Pavol Bucko, Jaroslav Velič, ján Hrisenko, Jozef
Pikus, Viliam Dzuro, AlžbetaPikusová/
Zdržal sa :

0

U z n e s e n i e č. 7/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
určuje
v súlade so zákonom č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov a to zákona č.
320/2018 Zb. plat starostu obce, a to ako súčin priemernej mzdy
zamestnanca v NH za rok 2017 t.j. 954,- €a násobku 2,2 s navýšením
o 35% v zmysle hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou
odo dňa zloženia sľubu.
Hlasovanie poslancov:

Prítomní : 8
ZA:
5 /Ľuboš Guzoň, Pavol Bucko, Jaroslav Velič, Ján Hrisenko,
Jozef Pikus/
PROTI :
2 /Pavol Vido, Viliam Dzuro/
Zdržal sa : 1 / Alžbeta Pikusová/
Uznesenie č. 7/2019 OZ bolo prijaté.

10. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2018.
Starosta obce predložil na rokovanie návrh na úpravy rozpočtu obce Sokolovce za rok
2018, ktorá bola doručená písomne aj so zdôvodnením každému poslancovi. Návrh úprav
rozpočtu obce Sokolovce za rok 2018 tvorí prílohu č. 4 k originálu tejto zápisnice.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 8/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
úpravy rozpočtu obce Sokolovce za rok 2018 tak ako boli predložené a sú
prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov :
Prítomní : 8
ZA:
7 /Pavol Bucko, Viliam Dzuro, Ľuboš Guzoň, Ján Hrisenko,
Jozef Pikus, Alžbeta Pikusová, Jaroslav Velič/
Proti :
1 /Pavol Vido/
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 8/2019 OZ bolo prijaté.

11. Schválenie rozpočtu obce Sokolovce na roky 2019 – 2021.
Starosta obce predložil na rokovanie návrh rozpočtu obce Sokolovce na roky 2019 –
2021. Návrh rozpočtu bol v zákonnej lehote vyvesený aj na úradnej tabuli obce Sokolovce
a na webovej stránke obce Sokolovce. Návrh rozpočtu obce Sokolovce na roky 2019 – 2021
tvoria prílohu č. 5 k tejto zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 9/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
1/ s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu obce Sokolovce na rok 2019,
2/ b e r i e n a v e d o m i e
návrhy rozpočtov obce Sokolovce na roky 2020 - 2021,
tak ako sú priložené a tvoria prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní : 8
ZA:
8
Proti :
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 9/2019 OZ bolo prijaté.

12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
na roky 2019 – 2021.
Svoje stanovisko predniesla p. Mgr. Edita Podhradská, ktorá skonštatovala, že
predkladaný návrh rozpočtu na rok 2019 zabezpečuje financovanie základných funkcií
samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania
právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových
prostriedkov. Stanovisko je priložené ako príloha č. 6 k tejto zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 10/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
Sokolovce na rok 2019 tak, ako je priložený k originálu tejto zápisnice.

13. Odpredaj pozemku parcely číslo 144/129 o výmere 68 m2 p. Miroslavovi
Rybanskému.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie návrh na odpredaj pozemku
parcely číslo 144/129 o výmere 68 m2 p. Miroslavovi Rybanskému, kde zámer odpredaja
obecného pozemku už bol schválený uznesením č. 26/2018 OZ dňa 19.10.2018.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 11/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odpredaj parcely číslo 144/129 v k.ú. obce Sokolovce o výmere 68 m2 po
hranicu chodníka p. RNDr. Miroslavovi Rybanskému ako prípad hodný
osobitného zreteľa, cena za 1 m2/0,20 €, spolu 13,60 €.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní :
ZA :
Proti :
Zdržal sa :

8
8
0
0

Uznesenie č. 11/2019 OZ bolo prijaté.

14. Odpredaj pozemku parcela číslo 39/1 o výmere 139 m2 p. Svätoplukovi
a Jane Kácovským.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie návrh na odpredaj pozemku
parcely číslo 39/1 o výmere 139 m2 p. Svätoplukovi a Jane Kácovským, kde zámer odpredaja
nehnuteľnosti už bol schválený uznesením č. 27/2018 OZ dňa 19.10.2018.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 12/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odpredaja parcely číslo 39/1 k. ú. Sokolovce o výmere 139 m2 p.
Svätoplukovi Kacovskému a manž. Jane, Piešťanská, Piešťanská 57/57,
Sokolovce ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 0,20 EUR/m2,
spolu 27,80 €.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

Zdržal sa :

0

UZNESENIE č. 12/2019 OZ bolo prijaté.

15. Odpredaj pozemku parcely číslo 144/169 o výmere 352 m2 p. Helene
Miklošovej.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva
návrh na odpredaj pozemku parcely číslo 144/169 o výmere 352 m2 p. Helen Miklošovej, kde
zámer odpredaja nehnuteľnosti bol už schválený uznesením č. 29/2018 OZ dňa 19.10.2018.
Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 13/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odpredaj parcely číslo 144/169, k. ú. Sokolovce o výmere 352 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa za cenu 0,20 EUR/m2 p. Helene Miklošovej,
Sokolovce, Slnečná 344/9, spolu 70,40 €.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

Zdržal sa :

0

UZNESENIE č. 13/2019 OZ bolo prijaté.

16. Žiadosť ZŠ s MŠ Sokolovce o poskytnutie finančných prostriedkov na
vianočné odmeny pre zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD.
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva
žiadosť ZŠ s MŠ Sokolovce o poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné odmeny pre
zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 14/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné
zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD vo výške 1.552,- €.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

Zdržal sa :

0

UZNESENIE č. 14/2019 OZ bolo prijaté.

odmeny

pre

17. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver.

V diskusii vystúpili viacerí občania – p. Štefan Čársky sa pýtal na chodníky
a cyklochodníky v obci, podotkol, že je potrebné sa venovať napr. aj mostu na ul. Piešťanskej,
ktorý je potrebné vyčistiť. Občan Jaroslav Bírešík poukázal na parkovanie kamiónov
a osobných áut na ul. Školskej, p. Pavol Pikus tiež poukázal na komunikáciu pri starom
obecnom úrade , ktorá mení sklon a je tam tiež potrebné zasiahnuť, p. Antonín Bělúnek tiež
podotkol na problém ul. Hlohoveckej, ktorá je popraskaná.
Na všetky otázky zodpovedal starosta obce, konkrétne tiež poukázal na to, že on, ako
starosta obce už viackrát písal na VÚC ohľadom riešenia problémov okolo komunikácií,
zatiaľ sa v tom nič nekoná. Opätovne prisľúbil aktivity v tomto smere. 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:

Ľuboš Guzoň
Pavol Bucko

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Zapísala: Hritzová Danka
V Sokolovciach, dňa 11. decembra 2018

