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Obecné zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov 

zápisnice 

2. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

4. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

 

 
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva a určenie 

overovateľov zápisnice 

 

UZNESENIE  Č. 1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 12 ods. 5 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

 

zverejnený program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch. 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

 

Overovatelia:         JUDr. V. Oravec  ___________________ 

  

Bc. Želmíra Bérešová  ___________________ 

 

   

Zapisovateľka:            Ing. Gabriela Vargová   ___________________ 

 

 

 

V Sokoľanoch, 28.11.2022                  ......................................... 

       Starosta obce:  

       Ing. Ľuboš Janke 
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2. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

 

UZNESENIE Č. 2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa  § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

poveruje 

 

Mgr Katarínu Popovič zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v zákonom 

stanovených prípadoch. 

 

 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

 

 

 

Overovatelia:         JUDr. V. Oravec  ___________________ 

  

Bc. Želmíra Bérešová  ___________________ 

 

   

 

Zapisovateľka:            Ing. Gabriela Vargová   ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sokoľanoch, 28.11.2022                  ......................................... 

       Starosta obce:  

       Ing. Ľuboš Janke 
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3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

 

UZNESENIE Č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

A. zriaďuje 

stále komisie obecného zastupiteľstva: 

1. Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku 

2. Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného 

prostredia 

3. Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci 

4. Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

B. určuje 

 

obsahovú náplň komisií Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch: 

 

Komisie sa riadia určenou obsahovou náplňou. Predsedovia komisií môžu v rámci programu 

rozširovať a dopĺňať rokovania komisie. 

 

1. Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku  

 

a) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje formálnu 

správnosť jeho zostavenia a kontroluje jeho plnenie, 

b) vyjadruje sa k záverečnému účtu obce  

c) vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,  

d) vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom obce, 

e) vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

f) vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám a zámerom, ktoré majú dopad na financovanie 

a rozpočet obce, 

g) prerokúva a posudzuje najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení obce, iných 

normatívnych dokumentov obce podliehajúcich schváleniu obecného zastupiteľstva, 

rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska 

súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy, 

h) vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

i) posudzuje prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a výšku kúpnej ceny, 

j) posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu  za zriadenie vecného bremena, 

k) posudzuje prenájom majetku obce a zaujíma stanovisko k výške nájmu, 

l) posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam 

vo vzťahu k prevodu majetku obce a nadobúdaniu do majetku obce,  
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m) posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu 

k majetku obce a jej majetkovým právam ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku 

a majetkovým právam do vlastníctva obce. 

 

2. Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného 

prostredia  

 

a) zaoberá sa občianskymi návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a životného 

prostredia, ako aj sama sleduje stav  verejného poriadku a životného prostredia a obecnému 

zastupiteľstvu predkladá návrhy a možné riešenia,  

b) dohliada nad činnosťou obecnej hliadky, 

c) zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov 

a spolupôsobí pri zmierlivom riešení susedských sporov, 

d) prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení ako aj iné materiály, ktoré sa 

týkajú oblasti verejného poriadku a životného prostredia, 

e) sleduje bezpečnostnú situáciu a prípadné negatívne javy v obci a navrhuje opatrenia na 

zlepšenie, 

f) predkladá návrhy v rámci prevencie proti omamným látkam a alkoholickým nápojom, 

g) vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obyvateľov, 

osobitne príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity na území obce Sokoľany, 

h) vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom týkajúcim sa 

života marginalizovanej rómskej komunity, 

i) podieľa sa na výkone kontroly a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce 

týkajúcich sa oblasti pôsobnosti komisie, 

j) prerokúva správu o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

3. Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci 

 

a) posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé športové kluby a športové talenty, ktorých sídlo 

alebo bydlisko je v obci Sokoľany, 

b) podporuje a pomáha pri organizovaní športových podujatí v obci, 

c) predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry a športu v obci , 

d) vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti kultúry a športu a navrhuje riešenia, 

e) spolupôsobí pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,  

f) spolupôsobí pri utváraní kroniky obce,  

g) vyjadruje sa k materiálom určeným na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti svojej 

pôsobnosti, 

h) predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 

poskytovaných v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti obce, 

i) monitoruje sociálnu problematiku v obci, dáva návrhy na zlepšenie v rámci kompetencií 

obce,  

j) prerokúva podnety a žiadosti občanov týkajúcimi sa sociálnej oblasti a zaujíma k nim 

stanovisko 

k) prerokúva správu o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov. 
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4. Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu 

 

a) posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu obce, jeho zmien 

a doplnkov z pohľadu územného rozvoja obce, 

b) vyjadruje sa ku koncepcii výstavby na území obce,  

c) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území obce 

a k rozhodujúcim stavbám ovplyvňujúcim významným spôsobom život obyvateľov obce, 

d) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce 

v zmysle cestného zákona, 

e) vyjadruje sa k materiálom určeným na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré obsahovo 

súvisia s problematikou výstavby a územného plánovania, a tiež k ďalším materiálom, 

ktoré súvisia so samotnou činnosťou komisie, 

f) monitoruje a podporuje regionálny rozvoj a spoluprácu. 

 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

 zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov verejnými 

funkcionármi územnej samosprávy v rozsahu stanovenom ústavným zákonom.  

 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

 

 

Overovatelia:         JUDr. V. Oravec  ___________________ 

  

Bc. Želmíra Bérešová  ___________________ 

 

   

Zapisovateľka:            Ing. Gabriela Vargová   ___________________ 

 

 

 

V Sokoľanoch, 28.11.2022                  ......................................... 

       Starosta obce:  

       Ing. Ľuboš Janke 
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UZNESENIE Č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

podľa, § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

za predsedov komisií obecného zastupiteľstva:  

 

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku – Mgr. Katarína Popovič 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného prostredia – 

Imrich Výrostko 

 

Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci – Ing. Lukáš Varga 

 

Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu – Patrik Kuzma 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –  

Ing. Róbert Janke  

 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

Overovatelia:         JUDr. V. Oravec  ___________________ 

  

Bc. Želmíra Bérešová  ___________________ 

 

   

Zapisovateľka:            Ing. Gabriela Vargová   ___________________ 

 

 

V Sokoľanoch, 28.11.2022                  ......................................... 

       Starosta obce:  

       Ing. Ľuboš Janke 
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UZNESENIE Č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

podľa, § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

členov – poslancov komisií 

 

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku: 

JUDr. Vincent Oravec, Ing. Róbert Janke, Ladislav Drotár, Bc. Želmíra Bérešová 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného prostredia: 

JUDr. Vincent Oravec, Patrik Kuzma, Eugen Varga, Bc. Želmíra, Bérešová 

 

Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci:  

Mgr. Katarína Popovič, Patrik Kuzma, Bc. Želmíra Bérešová, Imrich Výrostko 

 

Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavbu:  

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, Ing. Róbert Janke, Ladislav Drotár 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

JUDr. Vincent Oravec, Mgr, Katarína Popovič, Ladislav Drotár, Eugen Varga 

 
Hlasovanie:  

Za:  9 Bc. Želmíra Bérešová, Ladislav Drotár, 

Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

JUDr. Vincent  Oravec, Mgr. Katarína Popovič, 

Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, I. Výrostko 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

Overovatelia:         JUDr. V. Oravec  ___________________ 

  

Bc. Želmíra Bérešová  ___________________ 

   

Zapisovateľka:            Ing. Gabriela Vargová   ___________________ 

 

V Sokoľanoch, 28.11.2022                  ......................................... 

       Starosta obce:  

       Ing. Ľuboš Janke 
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4. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

 

UZNESENIE Č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.  

 

rozhodlo 

 

o preplatení 8 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 starostu obce Sokoľany Františka 

Beregszásziho. 
  

 

 
Hlasovanie:  

Za:  6 Ladislav Drotár, Ing. Róbert Janke, Patrik Kuzma,  

Mgr. Katarína Popovič, Eugen Varga,  

Ing. Lukáš Varga 

Proti:   1 JUDr. Vincent  Oravec 

Zdržal sa: 2 Bc. Želmíra Bérešová, I. Výrostko 

Neprítomní: 0  

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

 

 

Overovatelia:         JUDr. V. Oravec  ___________________ 

  

Bc. Želmíra Bérešová  ___________________ 

 

 

   

Zapisovateľka:            Ing. Gabriela Vargová   ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sokoľanoch, 28.11.2022                  ......................................... 

       Starosta obce:  

       Ing. Ľuboš Janke 

 

 


