Z á p i s n i c a č. 7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 4. decembra 2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 4. decembra 2019

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

8 (p. Pavol Bucko sa dostavil
počas rokovania v bode 3.)

Počet ostatných prítomných :

10

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu
obce Sokolovce
3. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce
4. Schválenie návrhu VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2015 o ostatných poplatkoch
5. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce na rok 2019
6. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na roky 2020 – 2022
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 a obdobie 2021-2022
8. Správa o kontrole hlavného kontrolóra obce Sokolovce za rok 2019
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 1.
polrok 2020
10. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Sokolovce
11. Žiadosť p. Františka Brezovana a manž. Heleny o odkúpenie parc. č.
186/31 vo výmere 57 m2

12. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na preplatenie
cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov za obdobie 09 - 12/2019
13. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné
odmeny pre zamestnancov MŠ, ŠKD a ŠJ
14. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na
rok 2019
15. Žiadosť p. Ing. Igora Drobného o opravu ulice Priemyselná
16. 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 a p. Jozefa Pikusa, písaním
zápisnice poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

2. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu
obce Sokolovce

Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o doručenom protestu
prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sokolovce č. 3/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce. Uvedené VZN bolo v zmysle doručeného protestu zrušené a namiesto
neho bol vypracovaný nový návrh.
V diskusii navrhol zástupca starostu p. Ľuboš Guzoň vynechať v článku 2 Všeobecné
ustanovenia, bod 5 písm. b) text – „občerstvenie“ a doplniť v tomto článku bod 6. – „Dotáciu
je možné použiť najmä na:
a) úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
b) štartovné a registračné poplatky,
c) výdavky na stravovanie a občerstvenie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje
pri športových a kultúrnych akciách,
d) odmeny, napr. pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny

musia byť vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade
s osobitnými predpismi.“

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 49/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Sokolovce
v zmysle uplatnenej pripomienky.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

7

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 49/2019 OZ bolo prijaté.

3. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce

Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o potrebe zvýšenia poplatku
za komunálne odpady, nakoľko náklady na zneškodnenie a uloženie odpadu sa enormne
zvýšili, poplatok sa veľa rokov nezvyšoval a obec nemôže doplácať tento rozdiel. Zároveň
informoval, že bolo doplnené zníženie poplatku pre osoby staršie ako 62 rokov o 10 %.
Úroveň poplatku závisí od množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu občanmi,
sadzba poplatku za uloženie na skládkach závisí aj od percenta separácie odpadu, načo
podotkol, že je potrebné zvýšiť počet nádob na separovaný odpad.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 50/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje

návrh VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Sokolovce

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

6

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

PROTI:

2

(Dzuro, Vido)

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 50/2019 OZ bolo prijaté.

4. Schválenie návrhu VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2015 o ostatných poplatkoch

Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy oboznámil prítomných o návrhu zmeny výšky
cintorínskych poplatkov a doplnení poplatku za urnové miesto. Zmenu a doplnenie výšky
poplatku odôvodnil realizovanou a plánovanou výstavbou urnovej steny na riešenie situácie
pochovávania zosnulých, plánovanou výstavbou chodníka, osadením lavičiek a smetných
nádob. Na pracovnom stretnutí navrhovali poslanci OZ výšku poplatkov ako je
v navrhovanom VZN, nakoniec však usúdili, že výšku je potrebné znížiť.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 51/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
neschvaľuje
návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o ostatných
poplatkoch.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 51/2019 OZ bolo prijaté.

5. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce na rok 2019
Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie návrh na úpravy rozpočtu obce Sokolovce
za rok 2019, ktorá bola doručená písomne aj so zdôvodnením každému poslancovi. Návrh
úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2019 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. 52/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
úpravy rozpočtu obce Sokolovce za rok 2019 tak ako boli predložené a sú
prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

8

ZA:

6

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

PROTI:

2

(Dzuro, Vido)

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 52/2019 OZ bolo prijaté.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 a obdobie 2021-2022
Svoje stanovisko predniesla p. Mgr. Edita Podhradská, ktorá skonštatovala, že
predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje financovanie základných funkcií
samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania
právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových

prostriedkov a odporúča OZ návrh rozpočtu obce na rok 2020 schváliť. Stanovisko je
priložené ako príloha č. 5 k tejto zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 53/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
beri e na ved omi e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
Sokolovce na rok 2020 tak, ako je priložený k originálu tejto zápisnice.
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na roky 2020 – 2022
Starosta obce predložil na rokovanie návrh rozpočtu obce Sokolovce na roky 2020 –
2022. 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 2020 – 2022
tvoria prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 54/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
1/ s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu obce Sokolovce na rok 2020,
2/ b e r i e n a v e d o m i e
návrhy rozpočtov obce Sokolovce na roky 2021 - 2022,
tak ako sú priložené a tvoria prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

8

ZA:

6

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

PROTI:

2

(Dzuro, Vido)

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č. 54/2019 OZ bolo prijaté.

8. Správa o kontrole hlavného kontrolóra obce Sokolovce za rok 2019
Mgr. Edita Podhradská, hlavný kontrolór obce, informovala o vykonaných kontrolách
v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2019. Predniesla Správu o vykonaných kontrolách
pre kontrolné činnosti, ktoré boli zamerané na: - zúčtovanie dotácií poskytovaných v roku
2019, - kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2018, - kontrola plnenia uznesení OZ
prijatých v 1. polroku 2019, - mimoriadne kontroly. Pri kontrole plnenia uznesení OZ
vyhodnotila uznesenie č. 39/2019 zo dňa 26.06.2019 za nezákonné, pričom dala návrh na
zrušenie.

U z n e s e n i e č. 55/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
beri e na ved omi e
Správu o kontrole hlavnej kontrolórky obce Sokolovce v roku 2019, ako je
priložená k originálu tejto zápisnice.

UZNESENIE č. 55/2019 OZ bolo prijaté.

9.

Návrh na zrušenie Uznesenia č. 39/2019

V zmysle predloženého návrhu na zrušenie predmetného uznesenia hlavným
kontrolórom obce Mgr. Editou Podhradskou dal starosta hlasovať za zrušenie Uznesenia č.
39/2019.

U z n e s e n i e č. 56/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zrušenie Uznesenia č. 39/2019 zo dňa 26.06.2019.

Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 56/2019 OZ bolo prijaté.

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 1.
polrok 2020
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 2020 tvorí prílohu č. 8 k zápisnici z OZ.
Do diskusie sa prihlásil p. František Kudláč s pripomienkou na kontrolu všetkých
uzatvorených zmlúv.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 57/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 1. polrok
2020 s doplnením pripomienky.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 57/2019 OZ bolo prijaté.

11. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Sokolovce
Starosta obce predniesol Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2018, tak ako tvorí prílohu č. 9 k zápisnici.

U z n e s e n i e č. 58/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
beri e na ved omi e

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sokolovce, ako je priložená
k originálu tejto zápisnice.

UZNESENIE č. 58/2019 OZ bolo prijaté.

12. Žiadosť p. Františka Brezovana a manž. Heleny o odkúpenie parc. č.
186/31 vo výmere 57 m2
Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o doručenej žiadosti o odpredaj parc. č.
186/31 vo výmere 57 m2 p. Františka a Heleny Brezovanových. V diskusii sa poslanci OZ
ohradili k odpredaju, nakoľko výstavba ich rodinného domu bola začatá bez stavebného
povolenia, taktiež už vystavaný základový múrik k oploteniu je na obecnom pozemku, ktorý
žiadajú v žiadosti k odpredaju. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že v budúcnosti môže byť
pozemok odpredaný za podmienky riešenia danej situácie priestupkovým konaním s udelením
sankcie za nelegálnu stavbu.

U z n e s e n i e č. 59/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
neschvaľuje
žiadosť p. Františka Brezovana a manž. Heleny o odkúpenie parc. č. 186/31
vo výmere 57 m2.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 59/2019 OZ bolo prijaté.

13. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na preplatenie
cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov za obdobie 09 - 12/2019
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach žiadosť Základnej školy s materskou školou Sokolovce o poskytnutie
finančných prostriedkov na preplatenie cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov za
obdobie 09 – 12/2019 vo výške 404,11 EUR.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 60/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
finančné prostriedky vo výške 404,11 € pre Základnú školu s materskou
školu v Sokolovciach na preplatenie cestovných nákladov pre
dochádzajúcich žiakov za obdobie 09 - 12/2019.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 60/2019 OZ bolo prijaté.

14. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné
odmeny pre zamestnancov MŠ, ŠKD a ŠJ
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. 61/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na vianočné
zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD vo výške 1 255,- €.

odmeny

pre

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 61/2019 OZ bolo prijaté.

15. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na
rok 2019
Starosta obce informoval o žiadosti ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na originálne
kompetencie na rok 2019. V diskusii k tomuto bodu boli poslanci OZ upozornení, že sa jedná
nielen o navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenie platov nielen pedagogických
zamestnancov ŠKD, MŠ, ale aj z dôvodu zvýšenia úväzku vedúcej ŠJ. K uvedenej žiadosti sa
poslanci OZ osobne stretnú s p. riaditeľkou ZŠ s MŠ v januári, kde presne vysvetlí ako došlo
k navýšeniu rozpočtu na originálne kompetencie.
O ďalšom možnom poskytnutí finančných prostriedkov bude musieť riaditeľka ZŠ
s MŠ žiadať v priebehu augusta 2020 s presným rozpočtovaním na jednotlivé položky.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 62/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
neschvaľuje
žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na rok
2019.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 62/2019 OZ bolo prijaté.

16. Žiadosť p. Ing. Igora Drobného o opravu ulice Priemyselná
Obecnému úradu bola doručená žiadosť p. Ing. Igora Drobného, majiteľa strelnice
LAILA Sokolovce o opravu ulice Priemyselná. V diskusii sa starosta obce i poslanci OZ
zhodli, že za katastrofálny stav obecnej cesty môžu jedine firmy, ktoré sídlia v danej časti
obce. Dôvodom sú prejazdy ťažkých mechanizmov a kamiónov. Obec môže byť jedine
nápomocná pri organizácii opravy, ale nakoľko v centre obce sú taktiež zničené komunikácie,
túto opravu nemôže obec financovať.

U z n e s e n i e č. 63/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
neschvaľuje
žiadosť p. Ing. Igora Drobného o opravu ulice Priemyselná.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 63/2019 OZ bolo prijaté.

17. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.
191765-L13.0302.18.0006-ZBZ_VB a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
č. 191766-L13.0302.18.0006-ZBZ_KZ
Starosta obce informoval prítomných o doručenom návrhu Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien a návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve od ZDS, a. s.
Bratislava (OZ dňa 19.10.2018 Uznesením č. 30/2018 schválilo zriadenie vecného bremena
na parc. reg. "C" č. 186/34, 186/44, 133/3 a zámer odpredaja pozemku o rozmere do 25 m2
pre výstavbu distribučnej transformačnej stanice z pozemkov - parc. č. 186/34 a 186/44 v
prospech ZDS, a. s. Bratislava).

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 64/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 191765L13.0302.18.0006-ZBZ_VB a Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 191766L13.0302.18.0006-ZBZ_KZ v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.
Bratislava.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 64/2019 OZ bolo prijaté.

18. Žiadosť o jednorázovú dávku HN – p. Šnírerová, Školská 506/39
Tento bod doplnil starosta na základe žiadosti doručenej pred OZ, kde p. Šnírerová
žiada o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 350,- EUR. V diskusii sa starosta i poslanci
OZ zhodli, že nemôže obec suplovať štát. Žiadosť bude posunutá na Komisiu školstva
a sociálna na prejednanie.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 65/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
neschvaľuje
žiadosť p. Edity Šnírerovej, Školská 506/39 v Sokolovciach o poskytnutie
finančnej výpomoci.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

(Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Velič, Vido)

UZNESENIE č. 65/2019 OZ bolo prijaté.

19. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
V diskusii žiadal poslanec OZ p. Viliam Dzuro o vyjadrenie sa k žiadosti
z predchádzajúceho OZ, či boli riešené čierne stavby v obci. Starosta informoval, že
podklady stavebnej komisie spolu so žiadosťou o riešenie situácie priestupkovým konaním
bolo podané na Spoločný úrad samosprávy.
P. Helena Vidová žiadala o sprístupnenie miestnosti pri kuchyni v KSZ, starosta uviedol,
že je potrebné mať uzatvorené skladové priestory, nakoľko sa tam nachádzajú aj iné veci ako
kuchynské. Kuchyňa má prejsť kompletnou rekonštrukciou v roku 2020.
P. Pavol Hudák sa pýtal, prečo peniaze, ktoré sme dostali na kanalizáciu, neboli ešte
použité na túto investíciu. Starosta oboznámil, že žiadne finančné prostriedky sme na
výstavbu kanalizácie nedostali. Žiadosť bola podaná na ENVIROFOND, stavba je povolená,
ale nakoľko proces je zdĺhavý, obec najskôr chce vybudovať svoju ČOV a potom napojiť
kanalizáciu.
Bolo vybudované nové osvetlenie na ulici Piešťanskej v smere do Piešťan, odvodňovací
kanál na ul. Pri jaseni, opravené mostíky pri Rendošovi na ul. Školskej (nakoľko pri oprave
kanála spadla časť mostíka).
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Ľuboš Guzoň
Jozef Pikus

Ing. Marián Dóczy
starosta obce
Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 09. decembra 2019

