Z á p i s n i c a č. 4/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 15. júla 2022

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného
dňa 15. júla 2022

Počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov :

6

Počet neprítomných poslancov:

3 (Dzuro, Pikus, Vido)

Počet ostatných prítomných :

8

PROGRAM rokovania Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov OZ a úväzok
starostu na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026.
3. Schválenie návrhu VZN č. 2/2022, ktorým s a mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Sokolovce
4. Zmena rozpočtu na rok 2022
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.
Za overovateľov zápisnice určil p. P. Bucko a J. Velič, písaním zápisnice poveril Ing.
Natáliu Hritzovú.

2.
Schválenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov OZ a úväzok
starostu na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026
Starosta obce Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3 návrh na počet poslancov obecného zastupiteľstva na

nasledujúce volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce a to od 1001 - 3000 obyvateľov
obce, ktorý môže byť 7 - 9 poslancov.
Starosta obce Ing. Marián Dóczy predložil návrh o počte 9 poslancov.
Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 18/2020 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
- počet 9 (slovom: deväť) poslancov Obecného zastupiteľstva v
Sokolovciach na nasledujúce volebné obdobie na roky 2022 - 2026,
- počet 1 (slovom: jeden) volebný obvod pre obec Sokolovce,
- úväzok starostu na plný úväzok (t. j. 100 %) na nasledujúce volebné
obdobie.
HLASOVANIE poslancov:
prítomní:

6

ZA :

6

PROTI :

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 18/2022 OZ bolo prijaté.
3. Schválenie návrhu VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Sokolovce
Starosta obce predložil na rokovanie žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie mesačných
poplatkov v ŠKD z 5,00 € na 8,00 €/mesačne a v MŠ z 10,00 € na 15,00 €/mesačne. Zároveň
z dôvodu zvýšenie nákupných cien potravín vedúca školskej jedálne potrebuje úpravu

finančného pásma z prvého na tretí. Návrh bol v zákonnej lehote vyvesený na úradnej tabuli
obce a zverejnený na webovom sídle obce.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 19/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
-schvaľuje
návrh VZN č. 2/2022, ktorým s a mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Sokolovce tak ako tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 19/2022 OZ bolo prijaté.
4. 4. Zmena rozpočtu na rok 2022
Ing. Marián Dóczypredniesolzdôvodnenie zmeny v navrhovanom rozpočte obce Sokolovce za
rok 2022, ktoré sa týkajú príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov
(schválenie čerpania úveru na nákup NKP – Kaštieľ s parkom). Nakoľko je obec povinná
hospodáriť v súlade s rozpočtom, tzn. že môže použiť rozpočtové prostriedky len na účely,
ktoré boli v rozpočte schválené. Obec môže vykonať rozpočtové opatrenie – povolené
prekročenie a viazanie finančných operácií len do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 tvorí prílohu č. 2 zápisnice z OZ. Návrh zmeny rozpočtu č.
1/2022 bol v zákonnej lehote vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle
obce.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 20/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu pre rok 2022 podľa predloženého rozpočtového opatrenia
č. 1/2022 tak,ako tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici.
HLASOVANIE poslancov:
Prítomní:

6

ZA:

6

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

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

UZNESENIE č. 20/2022 OZ bolo prijaté.

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sokolovce za
prvý polrok 2022
Ing. Natália Hritzová predniesla správu namiesto ospravedlnenej kontrolórky p. Mgr.
Edity Podhradskej.Kontrolná činnosť za prvý polrok 2022 bola zameraná na:
- inventarizáciu peňažných prostriedkov v pokladni obce Sokolovce,
- kontrolu účtovných pokladničných dokladov za 2. polrok 2021,
- kontrolu vynakladania finančných prostriedkov na investičné akcie realizovaných obcou
Sokolovce, dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov,
- kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2020 Z. z. o slobodnom
prístupveinventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Sokolovce
k 31.12.2021.

U z n e s e n i e č. 21/2022 OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sokolovce za prvý
polrok 2022 tak, ako tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.
UZNESENIE č. 21/2022 OZ bolo prijaté.
6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
Pani Helena Vidová sa pýtala ohľadom dodávania obedov pre dôchodcov, na čo starosta
informoval prítomných o zmene platenia. Sumu 2,50 € za obed, čo si doplácajú dôchodci, od
1.7.2022 budú platiť priamo dodávateľovi obedov týždenne vždy v piatok, čím odpadá
povinnosť platenia za obedy do pokladne obecného úradu.
Pani Elena Kovačiková Vidová sa pýtala, či je možné riešiť odstavené kamióny na
parkovisku pri obchode. Toto by malo byť vyriešené prijatím VZN v zmysle minulého OZ.
Ivan Homola sa pýtal, či sa bude riešiť teplota v MŠ. Obec podala žiadosť o zvýšenie
energetickej účinnosti objektu, čakáme na schválenie.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým
za účasť.
Overovatelia:

Pavol Bucko
Jaroslav Velič

Ing. Marián Dóczy
starosta obce
Zapísala: Hritzová Natália, Ing.
V Sokolovciach, dňa 20. júla 2022

