
 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 3/2021 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného 

dňa 4.augusta 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Z á p i s n i c a  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného 

dňa 4. augusta 2021 

 

Počet poslancov:     9 

Počet prítomných  poslancov :    8 

Počet neprítomných poslancov:   1 (Vido) 

Počet ostatných prítomných :                        9 

 

 PROGRAM  rokovania Obecného zastupiteľstva: 

1.  Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o pripojenie svojho verejného osvetlenia 

(VO)na obecnú vetvu VO za poplatok 
3. Odsúhlasenie dodávateľa na asfaltovanie časti ulice Školská a časť pred 

OcÚ 
4. Žiadosť p. Marcela Ištoka o doplnenie zmeny ÚP 
5. 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 výber dodávateľa pre obstaranie 
verejného osvetlenia na ul. Družstevnej v novej časti. 

            Za overovateľov zápisnice určil p. J. Blaška a P. Bucka, písaním zápisnice poveril Ing. 
NatáliuHritzovú.  

 
 
 



2.  Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o pripojenie svojho verejného osvetlenia 
(VO)na obecnú vetvu VO za poplatok 

 

 Starosta obce p. Ing. Marián Dóczyoboznámil prítomných o doručenej žiadosti p. 
Jozefa Dovčíka o povolenie pripojiť osvetlenie novej komunikácie v časti Pod stráňou na 
obecné verejné osvetlenie. Na pracovnom stretnutí sa poslanci bližšie zaoberali touto 
žiadosťou a dohodli sa, že napojenie sa na obecnú vetvu je možné iba v prípade montáže 
podružného meradla a fakturácia na základe vyúčtovacej faktúry. 
 
 Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie v zmysle zapracovanej 
pripomienky: 
 

U z n e s e n i e   č. 26/2021 OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  

 
s c h v a ľ u j e   

pripojenie verejného osvetlenia p. Jozefa Dovčíka v časti Pod stráňou na 
obecnú vetvu verejného osvetlenia za podmienky montáže podružného 
meradla - elektromeru. 
 
HLASOVANIE poslancov: 

Prítomní:  8 

ZA: 8 (Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, 
Pikusová,Velič) 

 
PROTI:  0  

ZDRŽAL SA: 0  

 

UZNESENIE č. 26/2021 OZ bolo prijaté. 
 
 
 
 



3. Odsúhlasenie dodávateľa na asfaltovanie časti ulice Školská a časť pred 
OcÚ 

 
 Starosta obce oboznámil prítomných o cenových ponukách na asfaltovanie ul. 
Školskej v dĺžke po p. F. Brezovana a časti pred OcÚ. Na pracovnom stretnutí boli s CP 
oboznámení aj poslanci OZ. Najvýhodnejšie vychádza ponuka od firmy LIONGROUP s. r. o., 
kde bude poskytnutá zľava vo výške 500,- EUR, nakoľko recyklát bude použitý na spevnenie 
obecných ciest a bude používané naše nákladné auto LIAZ. 
  
 Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e   č. 27/2021 OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  

 
s c h v a ľ u j e  

cenovú ponuky firmy LION GROUP SK s. r. o. na pokládku asfaltu na ul. 
Školskej a pred OcÚ o dĺžke 552 m2 za cenu 11 570,- EUR bez DPH. 
 
HLASOVANIE poslancov: 

Prítomní:  8 

ZA: 8 (Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, 
Velič) 

 
PROTI:  0  

ZDRŽAL SA: 0  

 
UZNESENIE č. 27/2021 OZ bolo prijaté.   

 
 

4. Žiadosť p. Marcela Ištoka o doplnenie zmeny ÚP 
  

Ing. M. Dóczy informoval o doručenej žiadosti Mgr. Marcela Ištoka o doplnenie 
zmeny ÚP. Išlo by o zapracovanie do už prebiehujúcej zmeny ÚP schválenej na 
predchádzajúcom OZ. V žiadosti navrhuje vyňatie parc. reg. „E“ č. 141/6 a 139/10 z už 
schváleného ÚP ako výhľadovo určené plochy na výstavbu a bývanie v RD, výmenou za parc. 
reg. „C“ č. 189/11 o výmere 9357 m2. 



Poslanec p. Ján Hrisenko upozornil na možnosť, že v budúcnosti nebude možné stavať 
RD na iných parcelách, nakoľko už budú vopred určené plochy na výstavbu RD v iných 
lokalitách.  

Ďalej sa starosta zmienil o potrebe zmeny miery zastavanosti stavbami na pozemkoch 
v prípade udeľovania stavebných povolení na menších pozemkoch. 
 
 Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e   č. 28/2021 OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  

 
s c h v a ľ u j e  

 
po preskúmaní ÚP obce Sokolovce v súlade s § 30 ods. 4 Zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (Stavebný 
zákon) doplnenie bodu 4 a) v uznesení č. 8/2021 OZ : 

- zmena funkčného využitia nasledovnej parcely pre výstavbu a bývanie 
v RD – parc. reg. „C“ č. 189/111 a zjednotenie regulácie maximálneho 
zastavania objektmi pre všetky typy RD na 50 % a minimálneho podielu 
zelene na 35%. 

 
HLASOVANIE poslancov: 

Prítomní:  8 

ZA: 7 (Blaško, Bucko, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, Velič) 
 
PROTI:  0  

ZDRŽAL SA: 1 (Dzuro)  

 
UZNESENIE č. 28/2021 OZ bolo prijaté.   

 
 
 



5.  Výber dodávateľa na dodanie verejného osvetlenia na ul. Družstevnej – 
nová časť 

 
Starosta obce oboznámil prítomných o cenových ponukách na dodávku a montáž 

verejného osvetlenia na pokračovanie ul. Družstevnej – v novej časti. Najvýhodnejšia cenová 
ponukabola od firmy VENIMEX Slovakia s .r. o.. 
 
 Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e   č. 29/2021 OZ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  

 
s c h v a ľ u j e  

 

dodávku a montáž verejného osvetlenia na ul. Družstevnej – nová časť 
firmou VENIMEX Slovakia s. r. o. vo výške 7 968,24 EUR. 

 
HLASOVANIE poslancov: 

Prítomní:  8 

ZA: 8 (Blaško, Bucko, Dzuro, Guzoň, Hrisenko, Pikus, Pikusová, 
Velič) 

 
PROTI:  0  

ZDRŽAL SA: 0  

 
UZNESENIE č. 29/2021 OZ bolo prijaté.   

 
6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver 
 

Starosta informoval o osadení dopravných značiek na ul. Školská a Piešťanská – zákaz 
státia. Tie boli osadené hlavne z dôvodu bezpečnosti, nakoľko autá parkovali na ceste. Hlavne 
ul. Piešťanská je problematická pri prejazdoch nákladných áut a strete s pešími 
chodcami.Obec nie je vlastníkom ani správcom, tým je VÚC TTSK, tzn. že tam nie je možné 



vybudovať chodník pre chodcov. Dnes pri udeľovaní stavebných povolení je povinnosťou 
zabezpečiť tri parkovacie miesta na pozemku. Na ulici Školskej bol umiestnená značka – 
zákaz státia taktiež z dôvodu bezpečnosti, nakoľko sa v okolí nachádza ZŠ a MŠ. Učiteľky 
majú možnosť parkovať v areáli ZŠ a taktiež na novovybudovanom parkovisku pri areáli 
futbalového štadiónu. Občania požiadali o osadenie spomaľovacích prahov na ul. Školskej, 
z debaty vyplynulo, že bude podaná žiadosť na ODI PZ v Trnave o osadenie značky – 
najvyššia povolená rýchlosť – 30 km/hod a zákaz odbočovania pre NA nad 12 t z ulice 
Hlohoveckej na ulicu Slnečnú. 

 
Pri riešení vyššie spomenutej problematiky parkovania áut, upozornili viacerí občania na 

parkovanie áut na novovybudovaných chodníkoch, napr. na ul. Piešťanskej v smere na 
Hlohovec. 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým 
za účasť.  

 

Overovatelia:   Ján Blaško 

   Pavol Bucko 

   

 

                                                   Ing. Marián Dóczy 
         starosta obce   
 
Zapísala: Hritzová Natália, Ing. 

V Sokolovciach, dňa 9. augusta 2021 


