Z á p i s n i c a č. 1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 7. februára 2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 7. februára 2020

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

8

Počet neprítomných poslancov:

1 (Dzuro)

Počet ostatných prítomných :

10

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2015 o ostatných poplatkoch
3. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Sokolovce na úseku
školstva
4. Schválenie uznesenia ohľadom Územného plánu obce Sokolovce –
Zmeny a doplnky č. 3 – Schválenie VZN – záväzná časť ÚP – Zmeny
a doplnky č. 3
5. Schválenie zvýšenia úväzku hlavného kontrolóra obce Sokolovce z 2,5
hod. na 5 hod. týždenne
6. 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. Jána Blaška a Jaroslava Veliča, písaním zápisnice
poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

2. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020, 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.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 1/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o ostatných
poplatkoch.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 1/2020 OZ bolo prijaté.

3. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Sokolovce na úseku
školstva
Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Sokolovce na úseku
školstva na základe žiadosti o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2020 zo
ZŠ s MŠ. V diskusii žiadajú poslanci OZ štvrťročne kontrolu čerpaných financií na MŠ
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce obecným kontrolórom, ktorý
následne na najbližšom stretnutí predloží správu z kontroly.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 2/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní
originálnych kompetencií obce Sokolovce na úseku školstva v celkovej
výške rozpočtu 141 462,- EUR/ročne.
Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

8

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

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

(Bucko)

UZNESENIE č. 2/2020 OZ bolo prijaté.

4. Schválenie uznesenia ohľadom Územného plánu obce Sokolovce –
Zmeny a doplnky č. 3 – Schválenie VZN – záväzná časť ÚP – Zmeny
a doplnky č. 3
Starosta obce predložil na rokovanie návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť ÚP obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 3.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 3/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
1. berie na vedomie
a) Správu o obstaraní návrhu „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny
a doplnky č. 3“.
b) Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn.
OÚ-TT-OVBPI-2020/010392/Há zo dňa 21.01.2020 k návrhu „Územného
plánu obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 3.“
2. schvaľuje
a) „Územný plán obce Sokolovce – Zmeny a doplnky č. 3“.
b) Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach
uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Sokolovce –
Zmeny a doplnky č. 3.“
c) Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokolovce, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny
a doplnky č. 3.“
3. odporúča
starostovi obce Sokolovce
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Sokolovce –
Zmeny a doplnky č. 3“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore
výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom úrade Samosprávy so sídlom v
Trebaticiach a na Obecnom úrade v Sokolovciach a zaslať registračný list o
obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení
Ministerstvu dopravy a výstavby SR.

2. Vyhlásiť záväzné časti „Územného plánu obce Sokolovce – Zmeny a
doplnky č. 3“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27
ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

8

ZA:

6

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

PROTI:

1

(Vido)

ZDRŽAL SA:

1

(Hrisenko)

Uznesenie č. 3/2020 OZ bolo prijaté.

5. Schválenie zvýšenia úväzku hlavného kontrolóra obce Sokolovce z 2,5
hod. na 5 hod. týždenne
Starosta informoval o potrebe zvýšenia pracovného úväzku pre p. Mgr. Editu
Podhradskú, hlavného kontrolóra obce, z 2,5 hodiny týždenne na 5 hod. týždenne z dôvodu
zvýšenia podnetov na kontroly a množstva práce.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 4/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce Sokolovce z 2,5 hod. na 5 hod.
týždenne.
HLASOVANIE poslancov:

prítomní:

8

ZA :

8

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

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 4/2020 OZ bolo prijaté.

6. Schválenie odpredaja pozemkov – parc. č. 186/34 a 186/44 v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s. o výmere 25 m2
Starosta obce doplnil tento bod do programu OZ. Informoval prítomných, že na
predchádzajúcom OZ bola schválená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
a Zmluva 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. 5/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odpredaj pozemkov parc. č. 186/34 a 186/44 o výmere 25 m2 za cenu 32,EUR/m2, spolu za 800,- EUR v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.
Bratislava.

HLASOVANIE poslancov:

Prítomní:

8

ZA:

8

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 5/2020 OZ bolo prijaté.

7. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Starosta informoval prítomných o probléme s vývozom fekálií z RD. Na riešenie tejto
akútnej situácie bola podaná ďalšia žiadosť na ENVIROFOND na výstavbu ČOV. Cena
vývozu fekálií p. Slovákom je 76,- EUR s DPH, cena vývozu p. Suchomerom z Koplotoviec
je 55,- EUR. Ďalej informoval v tejto nadväznosti, že do konca marca bude podaná žiadosť na
výstavbu kanalizácie.
Starosta oboznámil prítomných, že sa konalo stretnutie s vlastníkom kaštieľa zo spol.
DIY s. r. o., ktorý má záujem o odpredaj. Zo strany poslancov odznel návrh na užívanie parku
obcou.
Ing. Ľubomír Pikus sa prihlásil do diskusie ohľadom medializovaných čiernych stavieb.
Starosta informoval o podanom podnete v r. 2019 zo strany Stavebnej komisie pri OZ na SÚS
Trebatice, ktorý v správnom konaní vyrubil spoločnosti Salve Real Estates, a. s. a p. Jane
Ficelovej pokuty. V čase konania OZ boli pokuty aj uhradené. Účastníci konania majú v tejto
dobe aj vydané dodatočné stavebné povolenia. Zároveň im bude vyrubený poplatok za
miestny rozvoj.
B. Rusnáková požadovala informáciu o pokračovaní cyklochodníka, na čo starosta
uviedol, že v prvom rade je potrebné majetkovo-právne vysporiadať pozemky na
pokračovanie II. etapy cyklochodníka.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Ján Blaško

Jaroslav Velič

Ing. Marián Dóczy
starosta obce
Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 12. februára 2020

