Z á p i s n i c a č. 2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 7. mája 2020

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

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

7

Počet neprítomných poslancov:

2 (Dzuro, Vido)

Počet ostatných prítomných :

10

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Výpoveď Zmluvy o nájme bytu uzatvorenej dňa 17.03.2009
Zriadenie nových priestorov pre zber orezov a konárov
Žiadosť p. Miroslavy Skoupilovej a Róberta Gábriša o odkúpenie
parcely č. 13/3 o výmere 364 m2
5. Žiadosť firmy DryCom s. r. o. o prenájom priestorov na ihrisku TJ
6. Správa o kontrole hlavnej kontrolórky obce
7. 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. Pavla Bucka a Jána Hrisenka, písaním zápisnice
poveril Ing. Natáliu Hritzovú.

2. Správa o kontrole hlavnej kontrolórky obce
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy na základe žiadosti hlavnej kontrolórky presunul
bod o kontrolách na začiatok zasadnutia. Mgr. Edita Podhradská informovala, že v rámci
svojej pravidelnej týždennej kontrolnej činnosti vykonala kontrolu inventarizácie majetku
obce Sokolovce k 31.12.2019 a kontrolu účtovných dokladov hlavnej knihy, ročných
účtovných výkazov. Ďalšou vykonanou kontrolou bola kontrola čerpania finančných
prostriedkov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokolovce – MŠ, ŠKD a ŠJ.
Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.

U z n e s e n i e č. 6/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správy o kontrolách hlavnej kontrolórky obce Sokolovce v roku 2020, ako
sú priložené k originálu tejto zápisnice.

UZNESENIE č. 6/2020 OZ bolo prijaté.

3. Výpoveď Zmluvy o nájme bytu uzatvorenej dňa 17.03.2009
Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o dlhotrvajúcom probléme s nájomným
bytom, kde je nájomcom p. Svetlana Košinárová s rodinou. Dôvodom výpovede je
neuhradená splátka hodnoty bytu vo výške 17 427,77 EUR a neuhradené splatné nájomné.
Nájomca bol viackrát upozorňovaný písomne. Celá vec bola postúpená advokátke JUDr.
Briškovej. Výpoveď Zmluvy o nájme bytu musí byť schválená OZ.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 7/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje
vypovedanie Zmluvy o nájme bytu uzatvorenej dňa 17.03.2009 p. Svetlane
Košinárovej.
Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

7

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 6/2020 OZ bolo prijaté.

4. Zriadenie nových priestorov pre zber orezov a konárov
Starosta obce oboznámil o uzatvorení pozemku na Malom Váhu, kde bolo zriadené
miesto pre občanov pre zber orezov a konárov, nakoľko tam vznikla časom nelegálna skládka.
Nezodpovední občania tam vozili namiesto bioodpadu a drevného odpadu komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Starosta obce navrhol prenajať pozemok od fy MATUKO, ktorý sa
nachádza na ul. Priemyselná, v časti oproti fy EXCEL MIX stavebné materiály s. r. o. Tento
priestor by bol otvorený pre občanov jeden deň v týždni – v sobotu vo vopred určenom čase.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 7/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
prenájom pozemkov od fy MATUKO pre zriadenie nových priestorov pre
zber orezov a konárov vo výške 20,- EUR/mesiac.

Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

7

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

Uznesenie č. 7/2020 OZ bolo prijaté.

5. Žiadosť p. Miroslavy Skoupilovej a Róberta Gábriša a Renáty
Pikusovej (rod. Gábrišovej) o odkúpenie parcely č. 13/3 o výmere 364
m2
Starosta informoval o doručených žiadostiach p. Miroslavy Skoupilovej, p. Róberta
Gábriša a p. Renáty Pikusovej o odkúpenie parc. č. 13/3, druh pozemku: záhrada o výmere
364 m2. Uvedený pozemok je vo vlastníctve obce, ale obec naň nemá prístup zo žiadnej
strany. Starosta uviedol, že rodina Gábrišová dlhé roky záhradu užíva a platí daň
z nehnuteľností v domnení, že uvedený pozemok je v ich vlastníctve. Zároveň uviedol, že
v roku 2007 jeho sestra p. Renáta Pikusová, rod. Gábrišová, odpredala obci pozemok
o výmere 2052 m2 potrebný na výstavbu plánovanej ČOV v cene 6,- Sk/m2 (0,20 EUR/m2).
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 8/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku parc. č. 13/3, druh pozemku: záhrada o výmere
364 m2 za cenu 0,20 EUR/m2, spolu za 72,80 EUR ako prípad hodný
osobitného zreteľa p. Renáte Pikusovej (rod. Gábrišovej) a p. Róbertovi
Gábrišovi.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

7

ZA :

7

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 8/2020 OZ bolo prijaté.

6. Žiadosť firmy DryCom s. r. o. o prenájom priestorov na ihrisku TJ
Starosta obce oboznámil prítomných o doručenej žiadosti o prenájom priestorov TJ fy
DryCom s. r. o. a predstavil podnikateľský plán prevádzky týchto priestorov. Výšku
mesačného nájmu navrhol zástupca firmy DryCom s. r. o. vo výške 250,- EUR/mesačne.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 9/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zámer prenájmu priestorov TJ firme DryCom s. r. o. za 250,EUR/mesačne.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

7

ZA:

7

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 9/2020 OZ bolo prijaté.

7. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Starosta informoval prítomných o zasadnutiach Krízového štábu z dôvodu vyhlásenia
pandémie koronavírusu COVID-19 na území SR. Na 1. zasadnutí sa riešilo zabezpečenie
ochranných rúšok pre obyvateľov vzhľadom k nedostupnosti. Bol zabezpečený dovoz liekov,
potravín pre starších občanov a občanov v domácej karanténe po návrate zo zahraničia. Na 2.
zasadnutí sa dohodlo varenie obedov pre dôchodcov v školskej jedálni.
Pokračuje sa v týchto investičných akciách: - dokončenie 1. etapy cyklochodníka,
- osadenie dopravného značenia z dôvodu kolaudácie,
- dokončenie chodníka na ul. Piešťanskej (pri Cyrilovi Ištokovi),
- oprava vjazdu na družstevnú bytovku,
- spracovanie projektovej dokumentácie na chodník na ul. Piešťanskej (pokračovanie
z Družstevnej ul. – od Jozefa Betáka po NAD Jozef Slovák).
Ing. Natália Hritzová, referentka obce, informovala prítomných o zvýšení priemernej
nominálnej mzde v hospodárstve SR pre rok 2019 na výšku 1092,- EUR, od ktorej sa odvíja
plat starostu obce.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Pavol Bucko
Ján Hrisenko

Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 14. mája 2020

