Z á p i s n i c a č. 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 27. augusta 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 27. augusta 2019

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

6

Počet ostatných prítomných :

11

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Žiadosť o prenájom obecných priestorov – p. Ivana Nedorostová
3. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O VÝŠKE
PRÍSPEVKOV
NA
ČIASTOČNÚ
ÚHRADU
NÁKLADOV
V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE SOKOLOVCE
4. 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. Alžbetu Pikusovú a p. Jaroslava Veliča, písaním
zápisnice poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

2. Informácia o vybudovaní urnového hája

Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o záujme prenájmu obecných
priestorov v kultúrnom dome p. Ivanou Nedorostovou. Ide o priestor bývalého zdravotného
strediska o rozlohe 10 m2. Podmienky prenájmu sú stanovené také isté ako u iných nájomcov,
tzn. 25,-/m2, spolu 250,- EUR/ročne.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 41/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
prenájom obecných priestorov (bývalé zdravotné stredisko) o výmere 10
m2 za cenu 250,-/ročne p. Ivane Nedorostovej za podmienky ukončenia
nájmu do jedného mesiaca v prípade záujmu prenajať si priestory lekárom.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 41/2019 OZ bolo prijaté.

3. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O VÝŠKE
PRÍSPEVKOV
NA
ČIASTOČNÚ
ÚHRADU
NÁKLADOV
V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE SOKOLOVCE

Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o novele zákona v oblasti
poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom – tzv. „obedy zadarmo“,
z dôvodu ktorej bolo nutné počas letných mesiacov v školskej kuchyni previesť montáž
odsávania v sume cca 7 000,- EUR, zhotovenie výdajného okienka, vymaľovanie kuchyne
a dokúpenie inventáru pre približne 150 stravníkov. Z dôvodu každoročne zvýšených
nákladov na školskú jedáleň bolo navrhnuté zaviesť príspevok na režijné náklady vo výške
0,20 EUR za jeden odobratý obed.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 42/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokolovce.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

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

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 42/2019 OZ bolo prijaté.

4. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy oboznámil prítomných, že z dôvodu kalamitnej
situácie z dňa 24.-25.08.2019 má obec záujem o spätné odkúpenie pozemku od p. Miroslava
Mikloša s manželkou na ulici Dlhej. V 90-tich rokoch bol hore vysadený vinohrad, ktorý
tvoril prirodzenú ochranu proti erózii. Po rekultivácii pozemku spôsobuje v nepriaznivom
počasí (pri návalových dažďoch) upchatie a vyliatie tohto koryta a znečistenie ul. Dlhej, Pri
jaseni a Piešťanskej. Aby mohla byť údržba tohto kanála v budúcnosti riešená, navrhuje obec
geodetické zameranie a spätné odkúpenie. Zároveň navrhol starosta oslovenie vlastníkov
horných pozemkov, či by bolo možné vysadenie rýchlorastúcich drevín alebo lúky.
Zároveň je nutné požiadať Štátny lesy SR o vyčistenie zdrží nad Mariánom
Tomášikom, ul. Podhájska a ODI Trnava a VÚC Trnava o opravu cesty II. triedy - II/507.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 43/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

geodetické zameranie pozemku parc. č. 63, k. ú. Sokolovce o výmere 464 m2
a spätné odkúpenie od p. Miroslava Mikloša s manželkou Emíliou, Dlhá
91/10, Sokolovce.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 43/2019 OZ bolo prijaté.

Ing. Marián Dóczy informoval o vypracovanej štúdii na realizáciu a osadenie
kolumbáriovej steny a cintorínskeho mobiliárom. Nakoľko sa jedná o finančne náročnú
investíciu v hodnote cca 50 000,- EUR, je možné realizovať zatiaľ iba 1. časť v hodnote cca
18 220,- EUR so splátkovým systémom financovania, kedy bude dodaných a osadených 25
urnových schránok s následným odpredajom občanom.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 44/2019 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje

dodávku a montáž 1. časti kolumbáriovej steny a mobiliáru so splátkovým
systémom financovania v zmysle cenovej ponuky firmy AMV Slovakia s. r.
o. Nové Zámky.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 44/2019 OZ bolo prijaté.

Ďalej starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval o probléme prekládky stĺpov
elektrického vedenia na ulici Školskej. Z tohto dôvodu neprebieha realizácia výstavby
chodníka. Na pracovnom stretnutí starostu a poslancov OZ bola prerokovaná ponuka na
realizáciu chodníka z cestného betónu namiesto zámkovej dlažby, čo znamená úsporu najmä
finančných prostriedkov i času a hlavne je odolnejší voči prejazdom nákladných a osobných
áut.
Po krátkej diskusii bolo prijaté:

U z n e s e n i e č. 45/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
cenovú ponuku z firmy LUCAS-Stav s. r. o. Sokolovce na vybudovanie
betónového chodníka na ulici Školská v celkovej sume 20 760,- s DPH.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

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

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 45/2019 OZ bolo prijaté.
Ing. Marián Dóczy oboznámil o uskutočnených prác v MŠ – montáž sadrokartónovej
priečky v sume cca 1 100,- EUR.
Ing. Marián Dóczy informoval o žiadosti p. Ľubomíra Pikusa o probléme vykášania
neužívaných pozemkov. Tento problém bude riešený výzvou na úradnej tabuli obci aj na
webovej stránke obce.
Ďalej starosta obce informoval prítomných o blížiacich sa hodoch v obci, kde po
dohode na pracovnom stretnutí, bude lunapark presunutý z dôvodu bezpečnosti do areálu
školy.
P. Dušan Bugan vystúpil pred prítomnými so svojou žiadosťou o riešenie problému so
susedou, kde mu boli zvedené ríny na jeho pozemok a všetka dažďová voda z nedávnej
prietrže mu bola odvedená na jeho pozemok. Zároveň suseda ukladá stavebný materiál o jeho
dom, čím poškodzuje jeho majetok. Žiada stavebnú komisiu o stretnutie a následný dohovor.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Alžbeta Pikusová
Jaroslav Velič

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 02. septembra 2019

