Z á p i s n i c a č. 2/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 30. júna 2021

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 30. júna 2021

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

6

Počet neprítomných poslancov:

3 (Blaško,Guzoň,Vido)

Počet ostatných prítomných :

10

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Sokolovce
3. Záverečný účet obce Sokolovce za rok 2020
4. Výročná správa obce Sokolovce za rok 2020
5. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok
2020
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce za
1.polrok 2021
8. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021
9. Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o zriadenie vecného bremena
10. Výber dodávateľa obedov pre dôchodcov
11. Zabezpečenie zberu kuchynského odpadu z bytových domov
12. Odpredaj pozemku parc. č. 137/3 o výmere 83 m2 p. Jozefovi Pikusovi
a manž.
13. Výkup parciel na rozšírenie novej časti ulice Družstevnej
14. 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. Do programu starosta doplnil žiadosť manželov Glosových
a rodiny Hattalových.
Za overovateľov zápisnice určil p. Viliama Dzura a Alžbetu Pikusovú, písaním
zápisnice poveril Ing. NatáliuHritzovú.

2. Schválenie VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Sokolovce
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczyoboznámil prítomných o vykonaní previerky zo
strany okresnej prokuratúry na úseku určovania pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. Na základe tohto bol vypracovaný návrh VZN, ktorý bol v určenej lehote
vyvesený vopred s jednom pripomienkou.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie v zmysle zapracovanej
pripomienky:

U z n e s e n i e č. 13/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Sokolovce v zmysle zapracovanej pripomienky.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 13/2021 OZ bolo prijaté.

3. Záverečný účet obce Sokolovce za rok 2020
Starosta obce vyzval referentku Ing. N. Hritzovú, aby predniesla Záverečný účet obce
Sokolovce za rok 2020, ktorý bol poslancom doručený v časovom predstihu. Zároveň bol
v zákonnej lehote vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce.
Pracovníčka informovala prítomných o jednotlivých bodoch Záverečného účtu za rok 2020,
ktorý bol vypracovaný v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a hovorí o rozpočtovom hospodárení obce.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 14/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
-schvaľuje
a) Záverečný účet obce Sokolovce za rok 2020 tak, ako tvorí prílohu č. 1
k tejto zápisnici a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtového
hospodárenie – 5 369,- EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 14/2021 OZ bolo prijaté.

4. Výročná správa obce Sokolovce za rok 2020
Ing. N. Hritzová predniesla Výročnú správu obce Sokolovce za rok 2020. Výročná
správa tvorí prílohu č. 2 zápisnice z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 15/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Výročnú správu obce Sokolovce za rok 2020 tak, ako tvorí prílohu č. 2
k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 15/2021 OZ bolo prijaté.
5. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok
2020
Starosta obce Sokolovce Ing. M. Dóczy predniesol Správu nezávislého audítora pre
štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Sokolovce. Audítor vyjadril, že individuálna
účtovaná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Sokolovce
k 31.12.2020. Správa tvorí prílohu č. 3 k zápisnici z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 16/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
Obce Sokolovce tak, ako tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 16/2021 OZ bolo prijaté.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
Mgr. Edita Podhradská, hlavný kontrolór obce, predniesla svoje stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2020, kde skonštatovala, že záverečný účet bol vypracovaný
v zmysle zákona, zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli. Odporučila OZ prerokovať
záverečný účet obce Sokolovce za rok 2020 s výrokom
- súhlas s celoročným hospodárením obce Sokolovce bez výhrad.
Po krátkej diskusii bolo prijaté:

U z n e s e n i e č. 17/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k záverečnému účtu obce
za rok 2020 tak, ako tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 17/2021 OZ bolo prijaté.

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sokolovce za I.
polrok 2021
Mgr. Edita Podhradská predniesla Správu o vykonaných kontrolách v I. polroku 2021,
ktoré vykonala. Tieto kontroly boli zamerané na kontrolu rozpočtu, kontrolu hospodárenia,
kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií za 4. Q 2020 a kontrolu vedenia pokladne.
Po krátkej diskusii bolo prijaté:

U z n e s e n i e č. 18/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky obce Sokolovce za 1.
polrok 2021 tak, ako tvorí prílohu č. 5 k tejto zápisnici.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 18/2021 OZ bolo prijaté.

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
Mgr. Edita Podhradská, hlavný kontrolór obce, oboznámila prítomných s návrhom
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. Kontrolná činnosť bude zameraná na kontrolu
pokladničnej knihy, pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za 1.
polrok 2021 v ZŠ s MŠ v Sokolovciach, kontrolu úhrad daní z nehnuteľností a miestnych
poplatkov, kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ a operatívne kontroly. Plán tvorí
prílohu č. 6 k zápisnici z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 19/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 2. polrok
2021 tak, ako tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

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

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 19/2021 OZ bolo prijaté.

9. Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o zriadenie vecného bremena
Starosta informoval prítomných o doručenej žiadosti o zriadenie vecného bremena na
obecných parcelách reg. „C“ č. 136/146, 136/147 a 136/148 v mene budúcich oprávnených.
Jedná sa o právo prechodu zo súkromných parciel cez obecné parcely na štátnu cestu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 20/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena uloženia inžinierskych sietí
a prechodu a prejazdu cez pozemky parc. reg. „C“ č. 136/146, 136/147,
136/148 v prospech oprávnených z vecného bremena – Ján Šugra,
IngridŠugrová, JUDr. Andrej Šugra, Ing. Ľudovít Hrušovký, Róbert
Babušek, Mária Babušeková, Mário Bílik, Andrea Bíliková, Tomáš
Pavlovič, Jozef Dovčík, Marek Masár.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 20/2021 OZ bolo prijaté.
10. Výber dodávateľa obedov pre dôchodcov
Starosta z dôvodu aktualizácie cien obedov pre dôchodcov oslovil firmy
GASTROBENE Vrbové, BOTI STAV Sokolovce, Chlapci na panvici Piešťany. Cena obedov
vychádza na základe ponúk na 4,20 EUR. Výška doplatku dôchodcu na jeden obed je tým
pádom 2,50 EUR a príspevok obce na jeden obed 1,70 EUR.
Po krátkej diskusii bolo prijaténasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 21/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
dodávanie obedov pre dôchodcov firmou BOTI STAV Sokolovce v cene
4,20 EUR s DPH s tým, že výška doplatku pre dôchodcov v sume 2,50 EUR
zostáva nezmenená do konca roka 2021.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 21/2021 OZ bolo prijaté.

11. Zabezpečenie zberu kuchynského odpadu z bytových domov
Z dôvodu zákonnej povinnosti obce zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu
obec zisťovala možnosti zabezpečiť takýto zber. Oslovením firiem ponuka firmy FIDELITY
TRADE s. r. o. Trnava ponúkala pre obec najoptimálnejšiu možnosť (3 nádoby o objeme 120
l/zber 1 x týždenne, cena za jednu nádobu 9,- ERU). Nakoľko v obci väčšina obyvateľov
v rodinných domoch má kompostovisko/hnojisko, obec zabezpečí zber kuchynského odpadu
iba v bytových domoch.
Po krátkej diskusii bolo prijaténasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 22/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zber kuchynského odpadu firmou FIDELITY TRADE s. r. o. Trnava.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 22/2021 OZ bolo prijaté.
12. Odpredaj pozemku parc. č. 137/3 o výmere 83 m2 p. Jozefovi Pikusovi
a manž.
Starosta oboznámil prítomných o schválenom odpredaji parc. č. 137/3 z roku 2013
a 2014 p. Jozefovi Pikusovi a manželke Elene na základe GP č. 177-87/2013. Dňa 22.08.
2014 bol schválený Uznesením OZ č. 24/2014 odpredaj parc. č. 137/3, ale uviedli zlú výmeru
71 m2. Odpredaj bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Po krátkej diskusii bolo prijaténasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 23/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odpredaj parc. č. 137/3 o výmere 83 m2 p. Jozefovi Pikusovi a manž. Elene,
trvale bytom Družstevná 253/7, Sokolovce za cenu 1,85 EUR/m2, spolu za
153,55 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že
pozemok tvorí vstup na nehnuteľnosť žiadateľov a záujem prispieť
k majetkovo-právnemu usporiadaniu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
a uviesť do súladu právny a skutočný stav.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 23/2021 OZ bolo prijaté.
13. Výkup parciel na rozšírenie novej časti ulice Družstevnej
Starosta obce informoval o pláne rozšíriť obecnú cestu na šírku 7,5 m na ul.
Družstevnej – na pokračovaní v novom IBV, zároveň s cieľom zabezpečiť verejné osvetlenie
a miestny rozhlas. Na toto je potrebné vykúpiť parcely od p. K. Durham, Ľ. Slováková –
Franková, Jozef Slovák a manž. Mária, Ivan Kvítek, Ing. Peter Golský a R. Vereš.
Po krátkej diskusii bolo prijaténasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 24/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje
odkúpenie parciel č. 189/353 o výmere 8 m2 a parc. č. 189/354 o výmere 30
m2 od p. Kvetoslavy Durham, parc. č. 189/355 o výmere 28 m2 od p. Ľubice
Frankovej – Slovákovej, parc. č. 189/356 o výmere 46 m2 od p. Jozefa
Slováka a manž. Márie, parc. č. 189/357 o výmere 37 m2 od p. Ivana
Kvíteka, parc. č. 189/359 o výmere 351 m2 od p. Ing. Petra Golského a parc.
č. 189/360 o výmere 208 m2 od p. Richarda Vereša za cenu 0,20 EUR/m2.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 24/2021 OZ bolo prijaté.
14. Žiadosť p. Richarda Glosa a manž. Michaely
Starosta oboznámil o doručenej žiadosti manželov Glosových o zabezpečenie
a spevnenie cesty z ul. Vinohradskej na ul. Vysokú. Nakoľko obec povolila výstavbu nových
rodinných domov, žiadajú obec z dôvodu budúceho zvýšeného prejazdu ťažkých vozidiel, aby
tento problém riešilo. Starosta prisľúbil, že požiada OR PZ - DI Trnava o osadenie značiek
„Zákaz vjazdu vozidiel do 12 ton“.

15. Žiadosť rodiny Hattalových
Starosta informoval o doručenej prosbe rodiny Hattalových, ktorá má ťažko zdravotne
postihnutú dcéru Kristínku. Z dotácie ÚPSVaR budú montovať osobný výťah a je potrebné
vybudovať vstup na balkóne na 1.poschodí domu. Žiadajú o finančnú pomoc vo výške 1349,EUR na osadenie vstupných dverí.
Po krátkej diskusii bolo prijaténasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 25/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
sociálnu výpomoc rodine Hattalových vo výške 1349,- EUR na osadenie
vstupných dverí.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 25/2021 OZ bolo prijaté.

7. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Starosta informoval prítomných o dokončovaní chodníka pri obecnom úrade. Bola
preložená plynová prípojka, nakoľko v blízkej budúcnosti sa bude robiť fasáda na KSZ.
Dokončuje sa rekonštrukcia kuchyne, kuchynské vybavenie a odsávanie je už zakúpené.
Nakoľko v sále KD bolo 20 x antigénové testovanie, čo sa podpísalo na stave parkiet,
boli vybrúsené a nalakované parkety.
V čase letných prázdnin chce obec na ul. Školkej vyrezať a uložiť nový asfalt v šírke 1,7
m a dĺžke 220 m.
V areáli ZŠ s MŠ chce vybudovať detské ihrisko. V škole v dvoch učebniach budú
ukladať nové PVC. Dnes bolo ukončenie školského roka, ktorý bol super krátky z dôvodu
dištančného vzdelávania. V školskej kuchyni je potrebné vymaľovať.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Alžbeta Pikusová
Viliam Dzuro

Ing. Marián Dóczy
starosta obce
Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 6. júla 2021

