Z á p i s n i c a č. 4/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 29.októbra 2021

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 29. októbra 2021

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

8(Vido sa dostavil počas 8.bodu)

Počet neprítomných poslancov:

1 (Dzuro)

Počet ostatných prítomných :

9

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Vzdanie sa mandátu poslanca OZ – p. Ján Blaško
Zloženie sľubu nového poslanca OZ – p. Peter Lehuta
Prerokovanie upozornenia prokurátora - VZN č. 1/2021 - o určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Sokolovce
Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o určenie názvu ulice
Konsolidovaná výročná správa obce Sokolovce za rok 2020
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2020
Odkúpenie cesty parc. č. 141/153 od p. Jany Ficelovej
Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach otvoril a viedol starosta obce
p. Ing. Marián Dóczy.

Za overovateľov zápisnice určil p. J. Veliča a J.Hrisenka, písaním zápisnice poveril
Ing. NatáliuHritzovú.

2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ – p. Ján Blaško
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczyoboznámil prítomných o doručenom oznámení
poslanca p. Jána Blaška o vzdaní sa mandátu poslanca OZ v Sokolovciach, ktorá bola
doručená do podateľne OcÚ dňa 23.08.2021. Týmto dňom zaniká mandát.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie v zmysle zapracovanej
pripomienky:

U z n e s e n i e č. 30/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca OZ v Sokolovciach p. Jána Blaška.

UZNESENIE č. 30/2021 OZ bolo prijaté.

3. Zloženie sľubu nového poslanca OZ – p. Peter Lehuta
Starosta obce vyzval p. Petra Lehutu, aby zložil sľub poslanca OZ v zmysle par. 192
zákona č 180/2014 Z. z. (Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom
zanikol mandát).

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 31/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
zloženie sľubu poslanca OZ v Sokolovciach p. Petra Lehutu.
UZNESENIE č. 31/2021 OZ bolo prijaté.

4. Prerokovanie upozornenia prokurátora - VZN č. 1/2021 - o určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Sokolovce
Starosta informoval prítomných o doručenom upozornení prokurátora voči
novoprijatému VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Sokolovce. Na základe žiadosti poslanca OZ p. Viliama Dzura tam bol
doplnený článok 4 – Dočasná úprava a 5 – Kontrola a sankcie, čo je v rozpore so zákonom.
Prokurátor OP Piešťany JUDr. R. Singer v upozornení uviedol porušenia ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. a zákona č. 372/1990 Zb. a za účelom odstránenia porušenia zákonnosti bolo
toto upozornenie prejednané a navrhnuté na zrušenie prijatého VZN č. 1/2021.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 32/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
1. s c h v a ľ u j e
zrušenie VZN č. 1/2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Sokolovce na základe prejednaného
upozornenia prokurátora,
2. z a v ä z u j e s a v y p r a c o v a ť a s c h v á l i ť
nové VZN o určení pravidiel - o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Sokolovce.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

7

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 32/2021 OZ bolo prijaté.

5. Žiadosť p. Jozefa Dovčíka o určenie názvu ulice
Ing. M. Dóczy informoval o doručenej žiadosti p. Jozefa Dovčíka o určenie názvu
novej ulice, ktorá bola vybudovaná v novej časti IBV po pravej strane v smere na Ratnovce.
Ulica je v súkromnom vlastníctve žiadateľa.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 33/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
názov ulice – „Ulica Pod stráňou“ v novej časti IBV parc. č. 136/99,
136/215, 136/216.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

7

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 33/2021 OZ bolo prijaté.
6. Konsolidovaná výročná správa obce Sokolovce za rok 2020
Referentka Ing. Natália Hritzová predniesla Konsolidovanú výročnú správu obce
Sokolovce za rok 2020. Konsolidovaná výročná správa tvorí prílohu č. 1 zápisnice z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 34/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje
Výročnú správu obce Sokolovce za rok 2020 tak, ako tvorí prílohu č. 1
k tejto zápisnici.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

7

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 34/2021 OZ bolo prijaté.

7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2020
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 31.12.2020. Správa tvorí prílohu
č. 2 k zápisnici z OZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 35/2021 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. 35/2021 OZ bolo prijaté.
8. Odkúpenie cesty parc. č. 141/153 od p. Jany Ficelovej
Starosta povedal prítomným o tom, že na prvom OZ v roku 2021 bolo schválené
odkúpenie cesty parc. č. 141/153 (ul. Jazerná) o výmere 2251 m2 za 1,00 EUR od firmy
Salve RealEstates, a. s. Bratislava, lenže spoluvlastníkom uvedenej parcely je aj p. Mgr. Jana
Ficelová. Na prevod do vlastníctva obce je potrebné odkúpenie aj tohto spoluvlastníckeho
podielu.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 36/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na ceste - pozemku parc. č. 141/153, k.
ú. Sokolovce, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2251 m2 spolu za
kúpnu cenu 1,00 EUR (Jeden EUR) od p. Mgr. Jany Ficelovej, trvale bytom
Pri jaseni 454/2, Sokolovce.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1

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

(Vido)

UZNESENIE č. 36/2021 OZ bolo prijaté.

9. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Starosta informoval o tom, že obec bola oslovená majiteľmi NKP – kaštiaľa s ponukou na
odkúpenie. Odkupná cena je vo výške 200 000,- EUR. Starosta sa chce stretnúť s riaditeľom
KPÚ Trnava budúci týždeň spolu so zástupcom MK SR.
P. Viliam Gábriš a p. Eduard Homola oslovili OZ so žiadosťou o výstavbu hokejbalového
ihriska o rozmere 40 x 20 m v areáli ZŠ s MŠ. Ihrisko by bolo k dispozícii žiakom základnej
aj materskej školy aj občanom. Cena mantinelov sa pohybuje okolo 30 000,- EUR. Výstavba
tohto ihriska bude zapracovaná do návrhu rozpočtu pre rok 2022.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.

Overovatelia:

Jaroslav Velič
Ján Hrisenko

Ing. Marián Dóczy
starosta obce
Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 4. novembra 2021

