
 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č. 1/2017 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného 

dňa 17. marca 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Z á p i s n i c a    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach konaného dňa 17. 
marca 2017.    

 

 

 

Počet poslancov :                                                       9 

Počet prítomných  poslancov :                                   9 

Počet ostatných prítomných :                                     7   

 

 

 

 

PROGRAM  rokovania Obecného zastupiteľstva : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky 
zápisnice 

2. Žiadosť Mgr. Jakuba Baracku o odkúpenie pozemku parcela 
číslo 46/1 o výmere 791 m2 

3. Žiadosť Mareka Fulajtára o odkúpenie pozemku parcela číslo 7/2 
o výmere 52 m2 a parcely číslo 186/32  o výmere 46 m2 

4. Žiadosť Nemocnice A.Wintera Piešťany o finančný príspevok na 
zakúpenie detského anesteziologického prístroja 

5. Návrh na výberové konanie obecnej kontrolórky 

6. Rôzne,  diskusia,  návrh na uznesenie a záver 

 



1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky 
zápisnice. 

  

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach otvoril a viedol starosta obce p. 
Ing. Marián Dóczy. 

            Za overovateľov zápisnice určil p. Mgr. Teréziu Daněkovú  a p. Pavla Vidu,  písaním 
zápisnice poveril p. Danku Hritzovú.  

  

   

2. Žiadosť Mgr. Jakuba Baracku o odkúpenie pozemku parcela číslo  
46/1 o výmere 791 m2. 

 

             Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva 
v Sokolovciach žiadosť Mgr. Jakuba Baracku o odkúpenie obecného pozemku v k.ú. 
Sokolovce a to parcely číslo 46/1 o výmere 791 m2. 
 
              Na základe posúdenia a vykonanej obhliadke predmetnej parcely stavebnou 
komisiou, ktorá vydala stanovisko, ktorým nedoporučuje odpredaj predmetnej nehnuteľnosti, 
nakoľko uvedenou parcelou prechádza obecná cesta a predajom tejto parcely by bol 
znemožnený prístup pre občanov a vlastníkov pozemkov v lokalite „Hlasová“.   
                
               Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie : 
 
 

U z n e s e n i e   č. 1/2017 OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach 

 

n e s c h v a ľ u j e  

 

odpredaj parcely číslo 46/1 v k.ú. obce Sokolovce o výmere 791 m2. 

HLASOVANIE poslancov : všetci (9) prítomní ZA. 

UZNESENIE č. 1/2017 OZ bolo prijaté.  



 

3. Žiadosť Mareka Fulajtára o odkúpenie pozemku parcela číslo 7/2 
o výmere 52 m2 a pozemku parcela číslo 186/32 o výmere 46 m2. 
 
 

             Starosta obce predložil na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach 
žiadosť p. Mareka Fulajtára o odkúpenie pozemku parcela číslo 7/2 o výmere 52 m2 
a pozemku parcela číslo 186/33 o výmere 46 m2 v k.ú. obce Sokolovce.  
 
            Starosta obce ako aj poslanci obecného zastupiteľstva prediskutovali túto tému a po 
krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie : 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 2/2017 OZ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
 
zámer previesť majetok obce Sokolovce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa a to pozemkov v k.ú. obce Sokolovce vedených na LV č. 700 – 
parcela číslo 7/2 zastavané plochy vo výmere 52m2 a parcela číslo 186/32 
zastavané plochy vo výmere 46 m2, spolu 98 m2 na nadobúdateľa – Marek 
Fulajtár rodený Fulajtár, slobodný, bytom Sokolovce, ul. Školská č. 228/23, 
cena za 1 m2/1,- €. Majetkoprávne vysporiadanie znáša kupujúci.  
 
Zdôvodnenie : pozemky sú súčasťou nehnuteľnosti žiadateľa a Obec 
Sokolovce sleduje záujem prispieť k majetkoprávnemu usporiadaniu 
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a uviesť do súladu právny 
a skutočný stav.   
 
HLASOVANIE poslancov : všetci (9) prítomní ZA. 
 
UZNESENIE č. 2/2017 OZ bolo prijaté.  

 



4. Žiadosť Nemocnice A.Wintera Piešťany o finančný príspevok na 
zakúpenie detského anesteziologického prístroja.  
 

            Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy predložil na rokovanie Obecného zastupiteľstva v  
Sokolovciach žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na kúpu detského 
anesteziologického prístroja pre chirurgickú operačnú sálu. 
 
            Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie : 
 
 

U z n e s e n i e   č. 3/2017 OZ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach  
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
 
finančný príspevok vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur)  Nemocnici 
A.Wintera Piešťany na kúpu detského anesteziologického prístroja pre 
chirurgickú operačnú sálu. 
 
HLASOVANIE poslancov : všetci (9) prítomní ZA. 
 
Uznesenie č. 3/2017 OZ bolo prijaté.  
 
 
 

5. Návrh na výberové konanie obecnej kontrolórky. 

            Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy oboznámil prítomných, že dňom 31.01.2017 
skončil riadny pracovný pomer, založený  pracovnou  zmluvou s p. Editou Podhradskou, 
kontrolórkou obce Sokolovce, ktorý bol uzatvorený na dobu určitú a to od 1.2.2011 do 
31.01.2017. 

            V zmysle uvedeného je potrebné výberové konanie na miesto obecnej kontrolórky. 

             Po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie : 

 

 



U z n e s e n i e   č. 4/2017 OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach 

 

1) s c h v a ľ u j e  

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov -  3. mája 2017 na deň konania volieb 
obecného kontrolóra obce Sokolovce s tým, že vyhlásenie dňa konania 
voľby kontrolóra obce Sokolovce bude zverejnené do 20.03.2017 na úradnej 
tabuli obce Sokolovce a na internetovej stránke obce. Písomnú prihlášku 
musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými údajmi najneskôr 14 dní 
pred dňom konania volieb, t.j. do 19.4.2017 do 17.00 hodiny v zalepenej 
obálke na adresu : Obec Sokolovce, Obecný úrad Sokolovce, ul. Piešťanská 
č. 234/84, 922 31 Sokolovce s označením „Voľby hlavného kontrolóra – 
Neotvárať“. 

HLASOVANIE poslancov : všetci (9) prítomní ZA. 
 
Uznesenie č. 4/2017 OZ bolo prijaté.  
 
 
  

6. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver. 
 

     Starosta obce p. Ing. Marián Dóczy v úvode informoval, že máme podané 3 žiadosti na 
Envirofonde a to : ČOV, Sanácia nezákonne umiestneného odpadu a Rekonštrukcia MŠ – 
zvýšenie kapacít o 10 miest v MŠ a zateplenie. Ďalej tiež informoval, že bolo prevedené 
výberové konanie na miesto riaditeľky ZŠ s MŠ Sokolovce, bude však 2. kolo výberového 
konania na post riaditeľky ZŠ s MŠ Sokolovce. Oboznámil tiež prítomných o havarijnom 
stave v ZŠ – zatekajúca strecha, WC, na všetkom sa však v rámci finančných možností obce 
pracuje.  

       Starosta tiež poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii obecného plesu. Ďalej 
tiež informoval prítomných o jarných prácach súvisiacich s vyčistením obce. Bude zber 
elektronického šrotu, zber orezov stromov, zber pneumatík a ostatného nadrozmerného 
odpadu. 



      V diskusii vystúpili viacerí poslanci k prejednávanej problematike dnešného rokovania.  

       Poslanec Ing. Ľubomír Pikus opätovne oboznámil prítomných o tom, že sa začalo 

s mapovaním čiernych stavieb v obci a podotkol, že je potrebná väčšia informovanosť 

občanov a to prostredníctvom obecného rozhlasu a úradnej tabule obce Sokolovce. Tejto 

problematike sa budú členovia stavebnej komisie venovať, aby mali občania záujem si stavby, 

ktoré boli postavené „na čierno“ dať do poriadku v rámci zákonných ustanovení.   

       Konkrétne uznesenie však nebolo žiadne prijaté.     

       Nakoľko boli vyčerpané všetky body  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

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

účasť.  

 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Terézia Daněková 

                        Pavol Vido 

 

 

                                                                                                Ing. Marián Dóczy 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Danka Hritzová 

V Sokolovciach dňa 20.03.2017 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                    Zvesené dňa :   


