Z á p i s n i c a č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 29. septembra 2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 29. júna 2020

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

6

Počet neprítomných poslancov:

3 (Blaško, Dzuro, Vido)

Počet ostatných prítomných :

7

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Konsolidovaná výročná správa obce Sokolovce za rok 2019
3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2019
4. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky obce Sokolovce
5. Schválenie názvov nových ulíc
6. Žiadosť o zníženie výšky prenájmu od p. Kataríny Buckovej
7. Schválenie preplatenia nákladov na rekonštrukciu obecnej cesty na ul.
Družstevnej p. Viliamovi Dzurovi
8. 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. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil p. Alžbetu Pikusovú a Jaroslava Veliča, písaním
zápisnice poveril Ing. Natáliu Hritzovú.
Do programu bol doplnený bod – schválenie návratnej finančnej výpomoci z MF SR.

2. Konsolidovaná výročná správa obce Sokolovce za rok 2019
Ing. Marián Dóczy predniesol Konsolidovanú výročnú správu obce Sokolovce za rok
2019. Konsolidovaná výročná správa tvorí prílohu č. 1 zápisnice z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 22/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Výročnú správu obce Sokolovce za rok 2019 tak, ako tvorí prílohu č. 1
k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 22/2020 OZ bolo prijaté.

3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2019
Starosta obce Sokolovce Ing. M. Dóczy predniesol Správu nezávislého audítora pre
štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Sokolovce konsolidujúcej účtovnej jednotky.
Audítor vyjadril, že konsolidovaná účtovaná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2019. Správa tvorí prílohu
č. 2 k zápisnici z OZ.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 23/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sokolovce tak, ako tvorí prílohu č. 2
k tejto zápisnici.
UZNESENIE č. 23/2020 OZ bolo prijaté.

4. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky Obce Sokolovce
Mgr. Edita Podhradská predniesla Správu o vykonaných kontrolách hlavnej
kontrolórky Obce Sokolovce na základe schváleného plánu na I. polrok 2020 a z vlastného
podnetu. Kontrola bola zameraná na plnenie rozpočtu obce k 30.06.2020 a kontrolu
dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V ďalšej kontrole bolo
skontrolované čerpanie výdavkov rozpočtu ZŠ s MŠ za II. Q 2020. Správy o kontrolách tvoria
prílohu č. 3 a č. 4 k zápisnici
Po krátkej diskusii bolo prijaté:

U z n e s e n i e č. 24/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie

Správu o kontrole čerpania finančných prostriedkov v MŠ a školských
zariadeniach a správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky obce
Sokolovce za 1. polrok 2020 tak, ako tvoria prílohu č. 3 a 4 k tejto zápisnici.
UZNESENIE č. 24/2020 OZ bolo prijaté.

5. Schválenie názvov nových ulíc
Starosta obce oboznámil prítomných o potrebe určiť názvy nových ulíc v IBV v smere
na Ratnovce. Poslanci boli oboznámení s týmto bodom na pracovnom stretnutí, kde boli
navrhnuté tieto názvy ulíc – Veterná ulica, Vážska ulica, Jazerná ulica podľa priloženej mapy,
ktorá tvorí prílohu č. 5 k tejto zápisnici. Nakoľko je však vyhlásené moratórium počas
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, v zmysle § 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení do vykonania sčítania – t. j. do 31.03.2021, nie je možné rozhodnúť o územnej
zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného
priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 25/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
názvy nových ulíc – Veterná ulica, Vážska ulica, Jazerná ulica s účinnosťou
od 01.04.2021.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA :

6

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

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 25/2020 OZ bolo prijaté.

6. Žiadosť o zníženie výšky prenájmu od p. Kataríny Buckovej
Starosta informoval o doručenej žiadosti p. Kataríny Buckovej o zníženie výšky
prenájmu priestoru v kultúrnom dome počas MD a RD, nakoľko sa momentálne nachádza na
rodičovskej dovolenke s dcérou a uvedené priestory momentálne nevyužíva.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 26/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zníženie výšky prenájmu p. Kataríne Buckovej z 500,- EUR/ročne na 250,EUR/ročne na roky 2019 - 2021.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA :

5

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

1

(Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová,Velič)

(Bucko)

UZNESENIE č. 26/2020 OZ bolo prijaté.

7. Schválenie preplatenia nákladov na rekonštrukciu obecnej cesty na ul.
Družstevnej p. Viliamovi Dzurovi
Starosta sa vrátil k žiadosti z minulého rokovania OZ, ktorú predložil p. Viliam Dzuro,
kde bol schválený zámer preplatenia. Žiadosť sa týkala preplatenia výdavkov na opravu
obecnej cesty na ul. Družstevnej. Cesta bola pripravená na kladenie, zrovnaná, bol
zabezpečený dovoz asfaltového recyklátu, ktorý bol následne zhutnený a zvalcovaný.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 27/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
preplatenie nákladov na opravu obecnej cesty formou dohody o vykonaní
práce vo výške 800,- EUR/čistá mzda.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 27/2020 OZ bolo prijaté.

8. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Tento bod bol doplnený do rokovania OZ. Starosta obce informoval o možnosti
čerpania bezúročnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu – t. j. 25 213,- EUR. Čerpanie poskytnutej
finančnej pomoci je možné do 31.12.2020, prvá splátka bude v roku 2024.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 28/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
predloženie žiadosti návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške
výpadku dane z príjmov FO – 25 213,- EUR
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 28/2020 OZ bolo prijaté.

9. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných, že od 01.10.2020 ruší všetky
rodinné akcie v kultúrnom dome, takisto aj Klub dôchodcov je do odvolania zatvorený
z dôvodu preventívnych opatrení RÚVZ. V prípade zhoršenia situácie obec zabezpečí dovoz
liekov, potravín, odvoz k lekárovi pre starších a imobilných občanov a občanov v karanténe.
Dňa 29. a 31. 7.2020 bolo spolu so susednými obcami Ratnovce, Jalšové a Koplotovce
realizované sčítanie prejazdov nákladných automobilov cez obce. Na základe výsledku tohto
sčítania sa uskutočnilo rokovanie na TTSK so zástupcom župana. Následne boli na tejto ceste
vyspravené výtlky.
Obmedzenie tonáže na prejazd mosta v Piešťanoch i v Hlohovci, naša LIAZ nemôže
prechádzať cez mosty. Z dôvodu skutočného stavu nákladného auta a potreby opráv, starosta
navrhol odpredaj obecného nákladného auta LIAZ s následnou kúpou ojazdenej dodávky do
3,5 t s bočným vyklápaním.
V zmysle návrhu bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 29/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odpredaj obecného nákladného auta LIAZ formou verejnej vyhlášky.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 29/2020 OZ bolo prijaté.
Ďalej starosta informoval o stretnutí so zástupcami Mesta Hlohovec a Povodia Váhu
spolu so starostom Jalšového. Ide o pokračovanie už vybudovaného cyklochodníka
z Hlohovca do Koplotoviec, kde by nadviazal s Jalšovým a pokračoval do Sokoloviec. Tento
zámer by bol financovaný cez výzvu, ktorú treba podať do 2/2021.
Na základe správy z kontroly detského ihriska na ul. Hlohoveckej oboznámil
prítomných, že je potrebné odstrániť staré železné hracie prvky.
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 05.10.2020

