Z á p i s n i c a č. 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 06. februára 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 06. februára 2019

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

8

Počet ostatných prítomných :

15

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky
Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva
Delegovanie zástupcov OZ do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Žiadosť o rozšírenie ÚP obce – Ing. Tomáš Čársky
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 39/6 o výmere 192 m2 p.
Svätoplukovi a Jane Kácovským
6. Schválenie Dodatku č. 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
– pristúpenie Obce Dolné Trhovište
7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
8. Žiadosť ZŠ o poskytnutie FP na preplatenie cestovných nákladov pre
dochádzajúcich žiakov
9. Žiadosť o rozšírenie ÚP obce – Mgr. Marcel Ištok
10. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
1.
2.
3.
4.
5.

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. Jaroslava Veliča a p. Pavla Vidu,
zápisnice poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

písaním

2. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Poslanec p. Ján Blaško zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý podpísal a sľub tvorí prílohu č. 3 k originálu zápisnice.

U z n e s e n i e č. 15/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
konštatuje, že
zvolený poslanec : p. Ján Blaško
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

3. Delegovanie zástupcov OZ do Rady školy pri ZŠ s MŠ
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval, že z dôvodu nového zloženia OZ musia
byť delegovaní traja poslanci OZ v Rade školy pri ZŠ s MŠ. Na pracovnom stretnutí
prejednali návrh členov.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 16/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zástupcov z poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ s MŠ p. Pavla Bucku, p.
Viliama Dzuru a p. Alžbetu Pikusovú.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 16/2019 OZ bolo prijaté.

4.

Žiadosť o rozšírenie ÚP obce – Ing. Tomáš Čársky

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval o žiadosti Ing. Tomáša Čárskeho
o rozšírenie Územného plánu obce v časti „Nad Kosibom“ – t. j. ulica Vysoká. Starosta
konštatoval, že z dôvodu vysokej nákladovosti zmien a doplnkov ÚP obce nie je možné
zaťažovať rozpočet obce na základe požiadaviek developerov. Zároveň upozornil na
požiadavky z OR PZ, že šírka cesty musí mať 8,00 m. V prvom rade je potrebné vyriešiť šírku
príjazdovej cesty na ulici Vysokej, tzn. začať s výkupom pozemkov pod túto príjazdovú cestu.
Kontrolórka obce Mgr. Edita Podhradská upozornila na možnosť financovania zmien ÚP
obce zo strany žiadateľa.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 17/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

1. n e s c h v a ľ u j e

rozšírenie Územného plánu obce Sokolovce v zmysle požiadavky Ing.
Tomáša Čárskeho.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 17/2019 OZ bolo prijaté.

5. Zámer odpredaja pozemku parc. č. 39/6 o výmere 192 m2 p.
Svätoplukovi a Jane Kácovským
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach o
žiadosti p. Svätopluka a Jany Kácovských o odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 39/6, k. ú.
Sokolovce o výmere 192 m2.

Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 18/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zámer odpredaja parc. č. 39/6, k. ú. Sokolovce o výmere 192 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa za cenu 0,20 EUR/m2 p. Svätoplukovi
Kácovskému a manželke Jane, bytom Sokolovce, Piešťanská 57/57, spolu za
cenu 38,40 EUR s podmienkou vybudovania oporného múru.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 18/2019 OZ bolo prijaté.

6. Schválenie Dodatku č. 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
– pristúpenie Obce Dolné Trhovište
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval o návrhu dodatku č. 2 k Zmluve
o zriadení spoločného obecného úradu, kde žiada Obec Dolné Trhovište o pristúpenie. Návrh
dodatku č. 2 tvorí prílohu č. 1 k zápisnici z OZ.
Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie:

U z n e s e n i e č. 19/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Dodatok č. 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu o tom, že
ďalším účastníkom zmluvy, ktorý pristupuje v celom rozsahu preneseného
výkonu štátnej správy do SOÚ je Obec Dolné Trhovište, Dolné Trhovište č.
152, 920 61 Dolné Trhovište, IČO: 00 312 436,

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 19/2019 OZ bolo prijaté.

7.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti predniesla p. Mgr. Edita Podhradská, hlavný kontrolór obce,
ktorá informovala o svojej činnosti, ktorá bude zameraná na výkon kontrolnej a pravidelnej
činnosti. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 tvorí prílohu č. 2 k zápisnici z OZ.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 20/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 20/2019 OZ bolo prijaté.

8. Žiadosť ZŠ s MŠ Sokolovce o poskytnutie finančných prostriedkov
na preplatenie cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov za
obdobie 01 – 06/ 2019
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach žiadosť Základnej školy s materskou školou Sokolovce o preplatenie
cestovného pre dochádzajúcich žiakov za obdobie 01 – 06/2019 vo výške 545,61 EUR.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 21/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje
finančné prostriedky vo výške 545,61 € pre Základnú školu s materskou
školu v Sokolovciach na preplatenie cestovných nákladov pre
dochádzajúcich žiakov za obdobie 01 - 06/2019.

HLASOVANIE poslancov :
prítomní :

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 21/2019 OZ bolo prijaté.

9. Žiadosť o rozšírenie ÚP obce – Mgr. Marcel Ištok
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval o žiadosti Mgr. Marcela Ištoka, DiS.
o rozšírenie Územného plánu obce Sokolovce v časti „Pri stodolách“, kde je vlastníkom
parciel. V diskusii k bodu sa prihlásili obyvatelia na ul. Družstevnej s nesúhlasom prechodu
ťažkých nákladných áut cez túto ulicu a navrhli vstup z hlavnej cesty.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 22/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
rozšírenie Územného plánu obce Sokolovce v zmysle žiadosti Mgr. Marcela
Ištoka s nasledovnými podmienkami:
- úhradu nákladov spojených so zmenami Územného plánu obce Sokolovce
v plnej výške znáša žiadateľ,
- stavebný obvod nebude napojený na ulicu Družstevnú, vstup bude
z hlavnej cesty II/507,
- šírka komunikácie bude 8,00 m.

HLASOVANIE poslancov :
prítomní :

8

ZA :

7

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

1

UZNESENIE č. 22/2019 OZ bolo prijaté.

17. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver.
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o blížiacom sa obecnom
plese, kde sme zaznamenali rekordný záujem až približne 180 hostí. Základnej škole bola
schválené finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu – na opravu chodieb a stien,
ktoré je potrebné vyčerpať do 31.03.2019. Cez letné prázdniny sa bude realizovať kompletná
oprava 2 tried. Zároveň informoval o podaní žiadosti na ENVIROFOND na predĺženie

verejného vodovodu na ulici Vysokej. Vybavuje sa stavebné povolenie na kanalizáciu, ktoré
bude vydané v najbližšej dobe. Na jar začne realizácia stavby chodníka (pokračovanie z ulice
Družstevnej) na ulici Školskej po Materskú školu. Ďalej budeme pokračovať s I. etapou
realizácie fasády kultúrneho domu spolu s rekonštrukciou kuchyne v KD. V riešení je žiadosť
o dotáciu na detské ihrisko v areáli MŠ, ktorá bude podaná v najbližšej dobe na Úrad vlády
SR.
P. Elena Kovačiková Vidová podala podnet na skontrolovanie výtoku pri kanáli.
Starosta tento podnet postúpil na riešenie Stavebnej komisii pri OZ v Sokolovciach. P. Ján
Szekély sa pýtal, či nie je v pláne výstavba chodníka z ulice Družstevnej na ulicu Piešťanskú.
Starosta obce oboznámil prítomných, že na jar sa začne riešiť otázka vybudovania chodníkov
z ulice Družstevnej na ulicu Piešťanskú v smere na Jalošové po autobusovú zástavku pri NAD
Slovák – Jozef Slovák a aj z ulice Družstevnej na Piešťanskú v smere na parkovisku pri KD.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Jaroslav Velič
Pavol Vido

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 11. februára 2019

