Z á p i s n i c a č. 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 26. júna 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 26. júna 2019

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

6

Počet ostatných prítomných :

8

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Informácia o vybudovaní urnového hája
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Roman Racek, Bratislava
Schválenie žiadosti posúdenia programu odpadového hospodárstva na
roky 2016 - 2020
5. Schválenie
Vyhodnotenia
plnenia
programu
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Sokolovce za r. 2018
6. Záverečný účet obce Sokolovce za r. 2018
7. Výročná správa obce Sokolovce za r. 2018
8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
11. Určenie pravidiel prevádzkovania zberu objemového odpadu
a stavebného odpadu
12. Obedy pre dôchodcov – úprava ceny
13. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
1.
2.
3.
4.

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. Jána Hrisenka a p. Jozefa Pikusa,
zápisnice poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

písaním

2. Informácia o vybudovaní urnového hája

Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných v zmysle predchádzajúceho
OZ o zámere vybudovania urnového hája. Predložil ponuku na vybudovanie urnového hája od
firmy AMV Slovakia, kde boli osobne na prezentácii aj zástupca starostu Ľ. Guzoň a poslanec
OZ V. Dzuro. Ide o osadenie urnovej steny na ľavú stranu domu smútku, tieto urnové
schránky budú určené pre 2 urny, všetky schránky budú mať jednotné písmo a budú sa
odkupovať vo výške celkových nákladov pre jednu urnovú schránku.

Ďalej starosta obce informoval o pláne vypracovať digitálnu pasportizáciu hrobových
miest na miestnom cintoríne, ktorá bude evidovať všetky existujúce hrobové miesta
s konkrétnym zosnulým, dátum úmrtia a evidenciu úhrad cintorínskych poplatkov na webovej
stránke obce. Zároveň by bola osadená informačná vitrína so situačnou mapou na miestnom
cintoríne.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 31/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
oslovenie firmy AMV Slovakia s. r. o. Nové Zámky na vypracovanie
vizualizácie urnového hája na obecnom cintoríne a vypracovanie
virtuálneho cintorína v Sokolovciach.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 31/2019 OZ bolo prijaté.

3. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Roman Racek, Bratislava

Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o doručenej žiadosti p.
Romana Raceka, Bratislava o odkúpenie časti pozemku parc. č. 212/1, k. ú. Sokolovce
o výmere cca 500 – 1000 m2 vo vlastníctve obce za účelom rozšírenia pozemku pri chate p.
Ondruša, ktorú má záujem kúpiť. Na pracovnom stretnutí boli poslanci OZ informovaní
o uvedenej žiadosti.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 32/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
neschvaľuje
odpredaj časti parcely č. 212/1, k. ú. Sokolovce v zmysle žiadosti p. Romana
Raceka, Bratislava.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 32/2019 OZ bolo prijaté.

4. Schválenie žiadosti posúdenia programu odpadového hospodárstva na
roky 2016 - 2020

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy informoval o žiadosti o posúdenie programu
odpadového hospodárstva obce Sokolovce na roky 2016 – 2020.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 33/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

program odpadového hospodárstva obce Sokolovce na roky 2016 - 2020.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 33/2019 OZ bolo prijaté.

5. Schválenie
Vyhodnotenia
plnenia
programu
a sociálneho rozvoja obce Sokolovce za r. 2018

hospodárskeho

Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o potrebe schválenia Vyhodnotenia plnenia
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sokolovce za rok 2018 z dôvodu
potreby prípadného čerpania dotácií.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 33/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Sokolovce za rok 2018 bez pripomienok.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 33/2019 OZ bolo prijaté.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018

Starosta obce Ing. Marián Dóczy predniesol z dôvodu neprítomnosti hlavnej
kontrolórky stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k záverečnému účtu obce za rok
2018, kde hlavná kontrolórka odporučila OZ prerokovať záverečný účet obce Sokolovce za
rok 2018 s výrokom
- súhlas s celoročným hospodárením obce Sokolovce bez výhrad.
Po krátkej diskusii bolo prijaté:

U z n e s e n i e č. 34/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k záverečnému účtu obce
za rok 2018 tak, ako tvorí prílohu č. k tejto zápisnici.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 34/2019 OZ bolo prijaté.

7.

Záverečný účet obce Sokolovce za r. 2018
Starosta obce Ing. M. Dóczy predniesol Záverečný účet obce Sokolovce za rok 2018.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 35/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
-schvaľuje
Záverečný účet obce Sokolovce tak, ako tvorí prílohu č. k tejto zápisnici a
celoročné hospodárenie bez výhrad.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

8.

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

Výročná správa obce Sokolovce za r. 2018

Starosta obce Sokolovce Ing. M. Dóczy predniesol Výročnú správu obce Sokolovce za
rok 2018. Výročná správa tvorí prílohu zápisnice z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 36/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Výročnú správu obce Sokolovce za rok 2018 tak, ako tvorí prílohu č.
k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 36/2019 OZ bolo prijaté.

9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018
Starosta obce Sokolovce Ing. M. Dóczy predniesol Správu nezávislého audítora pre
štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Sokolovce. Správa tvorí prílohu k zápisnici z
OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 37/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
Obce Sokolovce tak, ako tvorí prílohu č. k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 37/2019 OZ bolo prijaté.

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
Starosta obce Sokolovce Ing. M. Dóczy prečítal z dôvodu neprítomnosti plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 2. polrok 2019. Plán tvorí prílohu
k zápisnici z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 38/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 2. polrok
2019 tak, ako tvorí prílohu č. k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 38/2019 OZ bolo prijaté.

11. Určenie pravidiel prevádzkovania
a stavebného odpadu

zberu

objemového

odpadu

Starosta obce informoval prítomných o pretrvávajúcom probléme vyvážania
veľkoobjemového odpadu na obecný pozemok občanmi nielen našej obce, ale aj z blízkych
obcí. Obec vynakladá vysoké náklady na odvoz a zneškodnenie takéhoto odpadu, pričom
jeden otoč LIAZ obec stojí cca 200,- EUR. Preto chce ponúknuť občanom možnosť zbaviť sa
takéhoto odpadu (mimo zákonom stanovených termínov zneškodnenia veľkoobjemového
odpadu – 2 x ročne) ako službu pre občanov, aby nevznikali v katastrálnom území obce čierne

skládky. Na pracovnom stretnutí starostu a poslancov OZ bol tento problém prekonzultovaný
a boli dohodnuté dva dni v týždni, kedy by mohli občania takýto odpad odovzdať:
- STREDA v čase od 12:00 – 17:00 hod (Ivan Valovič)
- SOBOTA v čase od 09:00 – 12:00 hod (dohoda – starobný dôchodca).
Výška nákladov na odvoz a zneškodnenie odpadu bola navrhnutá vo výške:
- PRÍVESNÝ VOZÍK – 10,- EUR,
- FÚRIK
- 2,- EUR,
- VRECE
- 1,- EUR.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 39/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
možnosť odovzdávania veľkoobjemového odpadu občanmi
povinného zberu 2 x ročne) za sumu a v tieto určené dni:

(mimo

- STREDA v čase od 12:00 – 17:00 hod (Ivan Valovič)
- SOBOTA v čase od 09:00 – 12:00 hod (dohoda – starobný dôchodca)
- výška nákladov na odvoz a zneškodnenie odpadu:
- PRÍVESNÝ VOZÍK – 10,- EUR,
- FÚRIK
- 2,- EUR,
- VRECE
- 1,- EUR.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 39/2019 OZ bolo prijaté.

12. Obedy pre dôchodcov – úprava ceny
Starosta obce Ing. M. Dóczy informoval prítomných o opätovnom plánovanom
zvýšení ceny obeda pre dôchodcov od 01.07.2019 na výšku 3,50 EUR/obed z dôvodu
celkového zvýšenia cien potravín. Nakoľko cena obeda bola zvyšovaná v blízkej minulosti už
dvakrát a zároveň sa zvýšil počet odoberaných obedov dôchodcami, obec prekračuje
schválený rozpočet pre tieto výdavky. Doteraz platili dôchodcovia za obed – 2,- EUR.
Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie:

U z n e s e n i e č. 40/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
úpravu ceny pre dôchodcov na výšku 2,50 EUR/obed.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

(Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič)

UZNESENIE č. 40/2019 OZ bolo prijaté.

13. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver.
Ďalej starosta obce informoval prítomných o akciách v obci:
- o plánovanom osadení informatívnych (orientačných) tabúľ v obci pre lepšiu orientáciu
v obci pre cudzích,
- osadenie dopravných značiek z ulice Južnej na ulicu Školskú.
- aj napriek vydanému stavebnému povoleniu na chodník na ulici Školskej nie je možné
momentálne realizovať túto stavbu, lebo najprv je potrebné preložiť 2 stĺpy elektrického
vedenia.
- počas letných prázdnin bude v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ realizovaná montáž odsávania
a vymaľovanie priestorov. Bola znova otvorená otázka opravy vyspádovania odpadu v
kuchyni,kde by tieto chyby mala v záručnej dobe opraviť fa MEGASPOL s. r. o. Nitra.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Ján Hrisenko
Jozef Pikus

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 04. júla 2019

