Z á p i s n i c a č. 5/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 3.decembra 2021

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 3. decembra 2021

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

8

Počet neprítomných poslancov:

1 (Vido)

Počet ostatných prítomných :

1

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2021
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024
4. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na roky 2022 - 2024
5. Správa hlavného kontrolóra obce Sokolovce o kontrole za 2. polrok 2021
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022
7. Schválenie návrhu VZN č. 2/2021 o názvoch ulíc a iných verejných
priestranstiev
8. Schválenie návrhu VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce
9. Schválenie návrhu VZN č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2015 o ostatných poplatkoch
10. Rôzne, diskusia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach otvoril a viedol starosta obce p.
Ing. Marián Dóczy.
Za overovateľov zápisnice určil p. J. Pikusaa Ľ.Guzoňa, písaním zápisnice poveril Ing.
NatáliuHritzovú.

2. Schválenie úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2021
Ing. Natália Hritzová, referentka obce, predložila na rokovanie návrh na úpravy
rozpočtu obce Sokolovce za rok 2021, ktorý bol doručený každému poslancovi vopred. Návrh
úprav rozpočtu obce Sokolovce za rok 2021 tvorí prílohu č. 1 k originálu tejto zápisnice.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 37/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
úpravy rozpočtu obce Sokolovce za rok 2021 tak, ako boli predložené a sú
prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

8

ZA:

7

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

PROTI:

1

(Dzuro)

ZDRŽAL SA:

0

UZNESENIE č. 37/2021 OZ bolo prijaté.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024
Svoje stanovisko predniesla p. Mgr. Edita Podhradská, ktorá skonštatovala, že predkladaný
návrh rozpočtu na rok 2022 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy
a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych

predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovýchprostriedkov
a odporúča OZ návrh rozpočtu obce na rok 2022 a obdobie 2023-2024 schváliť. Stanovisko je
priložené ako príloha č. 2 k tejto zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 38/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sokolovce k návrhu rozpočtu obce
Sokolovce na rok 2022a obdobie 2023 – 2024 tak, ako je priložený k originálu
tejto zápisnice.
4. Schválenie návrhu rozpočtu obce Sokolovce na roky 2022 – 2024
Ing. Natália Hritzová predložila na rokovanie návrh rozpočtu obce Sokolovce na roky 2022
– 2024. Návrh rozpočtu bol v zákonnej lehote (dňa 17.11.2021) vyvesený aj na úradnej tabuli
obce Sokolovce a na webovej stránke obce Sokolovce. Návrh rozpočtu obce Sokolovce na roky
2022 – 2024 tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 38/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
1/ s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu obce Sokolovce na rok 2022,
2/ b e r i e n a

vedomie

návrhy rozpočtov obce Sokolovce na roky 2023 - 2024,
tak ako sú priložené a tvoria prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie poslancov :
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

Uznesenie č. 38/2021 OZ bolo prijaté.

5. Správa hlavného kontrolóra obce Sokolovce o kontrole za 2. polrok 2021
Mgr. Edita Podhradská, hlavný kontrolór obce, predniesla správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Sokolovce za II. polrok 2021. Kontrolná činnosť bola zameraná na
kontrolu pokladničnej knihy, pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za
1. polrok 2021 v ZŠ s MŠ, kontrolu úhrad daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov, kontrola
plnení uznesení zo zasadnutí OZ za 1. polrok 2021 a operatívne kontroly.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 39/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sokolovce za 2.
polrok 2021 tak, ako tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici.
UZNESENIE č. 39/2021 OZ bolo prijaté.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 1. polrok
2022
Plán kontrolnej činnosti predniesla p. Mgr. Edita Podhradská, hlavný kontrolór obce,
ktorá informovala o svojej činnosti, ktorá bude zameraná na výkon kontrolnej a pravidelnej
činnosti. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 tvorí prílohu č. 5 k zápisnici z OZ.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

U z n e s e n i e č. 40/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sokolovce na 1. polrok
2022.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 40/2021 OZ bolo prijaté.

7. Schválenie návrhu VZN č. 2/2021 o názvoch ulíc a iných verejných
priestranstiev
Ing. Marián Dóczy predložil na schválenie návrh VZN č. 2/2021 o názvoch ulíc a iných
verejných priestranstiev, nakoľko obec takého VZN nemala schválené. Návrh bol
zverejnený v zákonnej lehote.

Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 41/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
návrh VZN č. VZN č. 2/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.

HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

8

ZA :

8

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 41/2021 OZ bolo prijaté.

8. Schválenie návrhu VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce
Starosta obce Ing. Marián Dóczy informoval prítomných o potrebe zvýšenia poplatku za
komunálne odpady, nakoľko náklady na zneškodnenie a uloženie odpadu sa zvýšili a obec
nemôže doplácať tento rozdiel. Úroveň poplatku závisí od množstva vyprodukovaného
komunálneho odpadu občanmi, sadzba poplatku za uloženie na skládkach závisí aj od percenta
separácie odpadu, načo podotkol, že je potrebné zvýšiť počet nádob na separovaný odpad.
Zároveň sa na zasadnutí dohodlo, že od roku 2022 bude otvorený dvor na zber separovaného
odpadu každý 2.týždeň.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 42/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
návrh VZN č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Sokolovce.

HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

6

(Dzuro,Guzoň,Hrisenko,Pikus,Velič,Lehuta)

PROTI:

1

(Bucko)

ZDRŽAL SA:

1

(Pikusová)

UZNESENIE č. 42/2021 OZ bolo prijaté.

9. Schválenie návrhu VZN č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2015 o ostatných poplatkoch
Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy oboznámil prítomných o návrhu zmeny výšky
poplatkov za prenájom priestorov v kultúrnom dome. Zmenu a doplnenie výšky poplatku
odôvodnil realizovanou rekonštrukciou obecnej kuchyne.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 43/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach

schvaľuje
návrh VZN č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o ostatných
poplatkoch.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

8

ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 43/2021 OZ bolo prijaté.

10. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Starosta informoval o tom, že sa stretol s riaditeľkou KPÚ v Trnave kvôli NKP – kaštieľ.
Stretnutie bolo iba informačné, neboli dané žiadne záväzné stanoviská.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým za
účasť.

Overovatelia:

Jozef Pikus
Ľuboš Guzoň

Ing. Marián Dóczy
starosta obce
Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 10. decembra 2021

