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Prítomní: podľa prezenčnej listiny viď príloha č.1 

 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia      
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Slovo pre verejnosť 
5. Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 1/2021 o podrobnostiach a organizácii miestneho 

referenda 
6. Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 2/2021 o udržiavaní čistoty a poriadku na území 

obce 
7. Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 3/2021 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 
8. Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území Obce Sokoľany 
9. Schválenie Zmluvy na umiestnenie Z-BOXU  

10. Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.7.2021 – Oprava MK1, MK2 
11. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na umiestnenie 2 ks 

stĺpov verejného osvetlenia 
12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov 
13. Schválenie zámeru o odkúpenie vlastníckych podielov na pozemku pod miestnou 

komunikáciou  
14. Schválenie ročných odmien poslancov OZ 
15. Úprava rozpočtu 
16. Rôzne 
17. Diskusia 
18. Záver 

 

 

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. František Beregszászi. 

Skonštatoval, že prítomných je 8 poslancov, chýba E. Varga. OZ je teda schopné prijímať 

uznesenia.  

 

K bodu č. 2: 

P. starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: JUDr. V. Oravec, Ing. L. Varga a Ing. Ľ. 

Janke. 

 
Hlasovanie:  

Za:  6 F. Hiščák, I. Výrostko, J. Eliáš, 

JUDr. V. Oravec, M. Fodor, M. Béreš 

Proti:   1 Ing. Ľ. Janke 

Zdržal sa: 1 Ing. L. Varga 

Neprítomní: 1 E. Varga 

 

Následne sa schvaľoval program zasadnutia. P. starosta vyzval poslancov na doplnenie 

programu. Nikto z prítomných poslancov neprejavil záujem o doplnenie programu, avšak 

zástupca starostu JUDr. V. Oravec navrhol vypustiť z programu rokovania body č. 5, 11, 12 

s krátkym odôvodnením a že budú opätovne predložené na najbližšie rokovanie OZ 
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.NÁVRH UZNESENIA Č. 40/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

schvaľuje 

zverejnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch 

s vypustením bodov č. 5, 11,12 

 
Hlasovanie:  

Za:  8 F. Hiščák, Ing. L. Varga, I. Výrostko, J. Eliáš, 

JUDr. V. Oravec, M. Fodor, M. Béreš, Ing. Ľ. Janke 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 E. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Za zapisovateľa bola určená Ing. Gabriela Vargová. Za overovateľov zápisnice boli určení:  

F. Hiščák a I. Výrostko. 

 

K určeniu overovateľov poslanec Ing. Ľ. Janke podotkol, že za 3 roky nebol ani raz 

overovateľom zápisnice, na základe čoho sa určujú overovatelia. Zástupca starostu odpovedal, 

že to nie je problém, nabudúce môže byť určený za overovateľa zápisnice on. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení – uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva prečítal starosta 

obce. 

 

K bodu č. 4: Slovo pre verejnosť 

K tomuto bodu sa s príspevkom prihlásili  p. O. Rapčák a Ing. Seman J. 

 

p. O. Rapčák 

 

➢ k Návrhu VZN č. 2/2021 uviedol, že v čl. 8 bod 1 je chyba,  treba opraviť text z  "na 

území mesta" na "na území obce" 

➢ k Návrhu VZN č. 3/2021 uviedol, že v par. 3 bod č. 1 písm. a) kde sa hovorí o zákaze 

svojvoľne zakladať skládky, podľa jeho názoru nie obyvatelia vytvárajú skládky, ale 

obec ich vytvára sama, pričom ako príklad uviedol veľkokapacitné kontajnery 

➢ uviedol, že zápisnica z 24.8.2021 bola zverejnená po dvoch mesiacoch 

➢ upozornil na to, že rokovací poriadok platný od 1.1.2021 je plagiát, ukradnutý zo stránky 

MČ Košice-Západ, na to mu odpovedal JUDr. Oravec, že on pracuje práve na MČ 

Košice-Západ a rokovací poriadok písal aj on ako zamestnanec,  čiže je to jeho práca 

a nie plagiát.  Na nemiestnu požiadavku na preukázanie autorského práva už JUDr. 

Oravec nereagoval. 

➢ uviedol, že v porovnaní s rokovacím poriadkom uvedenej mestskej časti v našom 

rokovacom poriadku chýba čl. 8, podľa ktorého sa v bode Slovo pre verejnosť otvorí 

diskusia k predneseným príspevkom. Podľa jeho názoru sa on ako občan nedovolá 

pravdy, pretože nedostane odpoveď k svojim príspevkom.  

➢ položil otázku, či overovatelia čítajú zápisnice pred zverejnením, podľa jeho názoru, 

v zápisnici nie je zachytené všetko, čo povie p. starosta 
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p. Ing. J. Seman 

 

➢ informoval sa vo veci zmien a doplnkov ÚPO, teda v akom štádiu je schvaľovanie , 

odpovedal mu JUDr. V. Oravec, že návrh zmien bol spracovaný, proces schvaľovania 

beží, čistopis bol predložený  Okresnému úradu na prvotné vyjadrenie, následne bude 

nasledovať prerokovanie  s ostatnými dotknutými inštitúciami 

 

K bodu č. 5: vypustený 

 

K bodu č. 6: JUDr. V. Oravec vysvetlil dôvod predloženia VZN č. 1,2,3,4/2021, udialo sa tak 

na základe vykonávania previerky okresnou prokuratúrou . K VZN č. 2/2021 uviedol, že sa 

príjme so zmenou po  oprave  chyby na základe upozornenia p. Rapčáka.  

 

  Poslanec Ing. Ľ. Janke: 

➢ navrhol rozšíriť identifikáciu pohybu  ľudí na cintoríne  aj na základe pripomienok 

k VZN od obyvateľky obce, ktoré boli doručené na obecný úrad 

➢ navrhol regulovať nočný kľud podľa kalendára, teda aby bol iný v letných a iný 

v zimných mesiacoch, obec má možnosť zmeniť nočný kľud vo VZN 

➢ navrhol, aby sa v čl. 3 zmenila doba uloženia materiálu na verejnom priestranstve  

z praktických dôvodov zmenila  z 12 hodín na 24 hodín  

➢ podotkol, že nikde vo VZN sa nehovorí o sankciách, na čo mu odpovedal JUDr. V. 

Oravec, že sankcie sú priamo v zákone a môžu dosahovať až do výšky 6 638,- €. 

 

Zástupca starostu JUDr. V. Oravec vzhľadom k tomu, že problematika úpravy nočného kľudu sa 

opakuje vo všetkých predložených VZN i vzhľadom k iným nejasnostiam  ohľadom 

kompetencie  obce  na takúto zmenu  navrhol predložené VZN č. 1,2,3,4/2021  teraz 

neschvaľovať a preložiť ich na najbližšie  rokovanie zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 9: Starosta obce prezentoval ponuku spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., výhody pre 

obyvateľov obce. 

 

Diskusia poslancov: 

➢ Ing. Janke vyslovil názor, že zmluva je netransparentná, lebo je na dobu neurčitú, na čo  

p. starosta odpovedal, že zmluva obsahuje výpovednú lehotu 

➢ Ing. Janke navrhol vypustiť vetu, kde je  stanovená  suma 250,- EUR,  ktoré bude obec 

povinná zaplatiť v prípade potreby preloženia  boxu na iné miesto 

➢ Ing. Janke navrhol zmeniť v zmluve, že v prípade súdneho sporu by nerozhodoval 

miestne príslušný súd v Bratislave, 

➢  ale súd v Košiciach  

 

NÁVRH UZNESENIA  Č. 41/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa ust.§ 9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

schvaľuje 

 prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku parc. KN „C“ č. 1937/14 - zastavané plochy a nádvoria 

v katastrálnom území Sokoľany o výmere cca 1 m2, LV č. 708 pre  Packeta Slovakia s.r.o., IČO 

: 48 136 999 za  sumu 1 € ročne z dôvodu osobitného zreteľa za účelom umiestnenia a 

prevádzkovania samoobslužného automatu k vydávaniu zásielok  v prospech obyvateľov obce 
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Sokoľany za podmienky vypustenia poslednej vety v čl. II. Bod 2.2 a zmeny príslušného súdu 

v čl. V. bod 5.3. 
 
Hlasovanie:  

Za:  8 F. Hiščák, Ing. L. Varga, I. Výrostko, J. Eliáš, 

JUDr. V. Oravec, M. Fodor, M. Béreš, Ing. Ľ. Janke 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 E. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 10: Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.7.2021 – Oprava MK1, 

MK2 

Poslanec Ing. Janke informoval prítomných o pracovnom stretnutí poslancov za prítomnosti 

stavebného dozora a zástupcu dodávateľa stavby, ktoré sa konalo z dôvodu navýšenia ceny 

opravy cesty MK1 a MK2 o cca 15.000,- EUR bez DPH. Cena bola navýšená z dôvodu 

vykonaných prác, ktoré pôvodný stavebný projekt neobsahoval. Prečítal zoznam vykonaných 

viacprác, ktoré navýšili pôvodnú cenu a následne sa hlasovalo.   

 

NÁVRH UZNESENIA  Č. 42/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

schvaľuje  

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.7.2021 – Oprava MK1, MK2  

 
Hlasovanie:  

Za:  7 F. Hiščák, Ing. L. Varga, I. Výrostko,, 

JUDr. V. Oravec, M. Fodor, M. Béreš, Ing. Ľ. Janke 

Proti:   0  

Zdržal sa: 1 J. Eliáš 

Neprítomní: 1 E. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 11, 12: vypustené 

 

K bodu č. 13 – p. starosta informoval prítomných o tom, že obecný úrad oslovil všetkých 

spoluvlastníkov pozemku pod cestou na parcele č. 18/1. Zatiaľ s odpredajom svojho podielu 

súhlasilo 5 spoluvlastníkov. JUDr. V. Oravec upresnil, že najprv bude schválený zámer a kúpna 

cena a  na najbližšom zastupiteľstve sa schvália konkrétne  kúpne zmluvy. 

Do diskusie sa prihlásil p. V. Seman, ktorý je jedným zo spoluvlastníkov. P. starosta súhlasil 

s jeho vystúpením k tomuto bodu. P. Seman uviedol, že on svoj podiel predá iba v prípade, že p. 

starosta ako majiteľ prístupovej cesty k obecnej ČOV predá tento pozemok obci, aby obec 

získala prístupovú cestu k ČOV. Takto by obec nemusela platiť nájom a nestane sa, že sa 

k ČOV obec  nedostane. P. starosta odpovedal, že to nie je cesta, ale  iba prechod, je to jeho 

záhrada, a nájom bol dohodnutý ešte s bývalým p. starostom tak, že keď obec bude poberať 

dane z katastra Železiarní, tak sa ten nájom platiť bude a keď obec nebude poberať dane 
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z nehnuteľností Železiarní, tak nájom nebude vyžadovať. Momentálne sa nájom už 10 rokov 

neplatí. P. Seman uviedol, že cesta k ČOV nie je záhrada, že sú to dve oddelené parcely 

a navrhol, aby obec oslovila p. starostu ako majiteľa prístupovej cesty k ČOV, aby ju odpredal 

obci. Ešte sa opýtal, prečo obec svoje pozemky odpredáva za 12,- eur/m² a vykupuje pozemky 

od obyvateľov za 5,- eur/m². P. starosta reagoval, že za takú cenu sa vykupovali aj pozemky na 

cestu k zbernému dvoru.  

Po búrlivej diskusii sa hlasovalo. 

 

NÁVRH UZNESENIA  Č. 43/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

schvaľuje 

odkúpenie spoluvlastníckych podielov  k pozemku  parc. registra KN „C“ č. 18/1-  zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 689 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 49 pre katastrálne územie 

Sokoľany, za cenu 5 €/m2.   

 
Hlasovanie:  

Za:  7 F. Hiščák, Ing. L. Varga, I. Výrostko, , 

JUDr. V. Oravec, M. Fodor, M. Béreš, Ing. Ľ. Janke 

Proti:   0  

Zdržal sa: 1 J. Eliáš 

Neprítomní: 1 E. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 14: Odmeňovanie poslancov – svoj návrh predniesol JUDr. V. Oravec. Navrhol 

posudzovať výšku odmeny poslancov objektívnejšie, a to podľa účasti poslancov  na riadnych i 

pracovných rokovaniach. Navrhol krátenie nasledovne:  pri viac ako 1 neúčasti na riadnom a  1 

na pracovnom rokovaní krátenie odmeny o 10 %, pri viac ako 1 neúčasti na riadnom a   2 

na  pracovnom  rokovaní krátenie odmeny o 20%. Uviedol, že sa takto schváli kľúč 

odmeňovania, podľa ktorého by sa vypočítala výška odmeny každého poslanca podľa účasti na 

rokovaniach. Vyzval aj poslancov na ich návrhy.  

Reagoval poslanec Ing. Ľ. Janke, ktorý navrhol princíp zásluhovosti, sumu 600,- eúr rozdeliť na 

300,- eúr za riadne rokovania a 300,- za pracovné rokovania, ktoré by boli delené počtom 

rokovaní a suma násobená účasťou na rokovaní, s výnimkou 1 neúčasti na riadnom 

zastupiteľstve a 2 neúčastiach na pracovnom rokovaní. Občan O. Rapčák pripomenul, že je 

potrebné prepracovať zásady odmeňovania poslancov. Mgr. Šlepecká upozornila poslancov, že 

vzhľadom k tomu, že v decembri bude ešte jedno zastupiteľstvo, pri takomto spôsobe výpočtu 

bude odmena vyplatená vo výplatnom termíne až v januári 2022. JUDr. V. Oravec navrhol tiež 

mimoriadnu odmenu poslancovi p. I.Výrostkovi za výkon koordinátora  MOPS. Na činnosť 

MOPS padlo niekoľko pozitívnych i negatívnych pripomienok, na čo zareagoval poslanec 

I.Výrostko, že by sa chcel vzdať odmeny za koordinátora. JUDr. V. Oravec  odpovedal, že 

o tom budú hlasovať poslanci.   
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NÁVRH UZNESENIA  Č. 44/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

schvaľuje 

ročné odmeny poslancom obecného zastupiteľstva  vo výške 600,- € pre poslanca ,  

znížené  pomerne  pri viac ako 1 neúčasti poslanca na riadnom a  2  neúčastiach  na  pracovnom  

rokovaní    

a mimoriadnu  odmenu p. Výrostkovi vo výške 150,- € za činnosť koordinátora  MOPS. 

    
Hlasovanie:  

Za:  6 F. Hiščák, Ing. L. Varga, JUDr. V. Oravec, 

M. Béreš, Ing. Ľ. Janke, J. Eliáš 

Proti:   1 I.Výrostko 

Zdržal sa: 1 M.Fodor 

Neprítomní: 1 E.Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 15: 

Predložený návrh zmeny rozpočtu č. 2 prezentovala Mgr. Šlepecká. Informovala, že sa jedná 

viacmenej o presuny, na požiadanie poslanca Ing. Ľ. Jankeho boli prezentované väčšie položky. 

Mgr. Šlepecká informovala, že v predloženom návrhu nie je ošetrený Dodatok č. 2 k Zmluve 

o dielo zo dňa 28.7.2021, ktorý bol schválený na dnešnom zastupiteľstve a tiež odmena pre 

stavebný dozor na ceste MK1,MK2. Mgr. Šlepecká navrhla túto sumu cca 20.000,- eúr pokryť 

presunom  z položky na kúpu RD pri kostole od p. Suchej, ktorá sa už v tomto roku 

neuskutoční. Ing. Ľ. Janke sa opýtal, či suma na nákup kontajnerov je konečná, odpovedala 

Mgr. Šlepecká, že suma je len orientačná, výber na dodávateľa kontajnerov sa ešte len 

uskutoční. Po zrekapitulovaní položiek a súm ešte JUDr. V. Oravec navrhol schváliť možnosť 

koncoročnej úpravy položiek rozpočtu starostom vo výške 2 %  celkových bežných výdavkov 

rozpočtu,  tak ako to bolo pred rokom. 

 

NÁVRH UZNESENIA  Č. 45/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  

  

a)  schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 2 podľa predloženého návrhu 

 

b) poveruje  

starostu obce podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 

doplnkov vykonať záverečnú  úpravu rozpočtu obce  na rok 2021 do výšky  maximálne 2 % 

schváleného  bežného rozpočtu    v príjmovej a výdajovej časti  
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c) žiada 

starostu obce po vykonanej zmene rozpočtu informovať o tom obecné zastupiteľstvo na 

najbližšom rokovaní. 

 
Hlasovanie:  

Za:  8 F. Hiščák, Ing. L. Varga, I. Výrostko, J. Eliáš, 

JUDr. V. Oravec, M. Fodor, M. Béreš, Ing. Ľ. Janke 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 E. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

A) Starosta obce prečítal Žiadosť spoločnosti Intocast Slovakia a.s. o vydanie záväzného 

stanoviska k zmene účelu stavby. Momentálne je stavba – kaštieľ využívaná ako školiace 

stredisko. Spoločnosť žiada zmenu účelu stavby na podnikateľské účely súvisiace 

s poskytovaním služieb starostlivosti o zvieratá. Starosta spresnil, že by malo ísť o chovnú  

stanicu  šľachtených plemien psov určených na predaj.  

  V diskusii  poslancov aj obyvateľov  obce zazneli oprávnené obavy z obťažovania  susedov     

  v blízkosti  uvažovanej  chovnej  stanice, a to najmä  štekotom psov, pachmi a tiež z možného     

  vnikania  chovaných zvierat na susediace  pozemky. P. Rapčák v diskusii uviedol, že podobný    

   prípad bol vysielaný v televíznej relácii "Občan za dverami" a zrušiť takú chovnú stanicu  

   už potom nie je možné. 

 

Následne sa hlasovalo o predloženej žiadosti. Pred hlasovaním v čase o 20.00 hod. opustil 

rokovaciu miestnosť poslanec I.Výrostko.  

 

NÁVRH UZNESENIA – NEBOLO PRIJATÉ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch  

schvaľuje 

žiadosť spoločnosti INTOCAST Slovakia a. s. o zmenu užívania  stavby – dom súp. č. 1 

postavenej na parcele č. 1/1.    

 
Hlasovanie:  

Za:  1 M. Fodor 

Proti:   5 F. Hičšák, Ing. L. Varga, J. Eliáš, M. Béreš 

Ing. Ľ. Janke,  

Zdržal sa: 1 JUDr. V. Oravec 

Neprítomní: 1 E. Varga 

Nehlasoval: 1 I.Výrostko 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Po hlasovaní sa poslanec I.Výrostko vrátil do rokovacej miestnosti. 
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B) Poslanec Ing. Ľ. Janke položil otázku, na akom princípe sú delegovaní poslanci do 

výberovej komisie pri výberových konaniach a overovatelia zápisnice. Starosta odpovedal, 

že keď sa mali poslanci vybrať sami, tak sa stávalo, že komisia nebola úplná, preto začal 

delegovať poslancov on, ale informácia o zložení komisie je stále oznámená mailom 

všetkým poslancom a každý sa môže zúčastniť výberového konania, čo potvrdil aj poslanec 

F. Hiščák. 

 

Poslanec Ing. Ľ. Janke sa opýtal starostu, kto bude vykonávať zimnú údržbu miestnych 

komunikácii. Odpovedal starosta, že VPP,  ale môže osloviť aj p. P. Semana. 

 

Poslanec Ing. Ľ. Janke sa informoval ohľadom zverejnenej zmluvy na výstavbu 

kanalizácie s odovzdaním diela do 15.11.2021. Starosta odpovedal, že zmluva musí byť 

zverejnená na stránke 5 rokov. Zmluva bola podpísaná s podmienkou, že budeme 

úspešní na Enviromentálnom fonde so žiadosťou o NFP, v takom prípade by sa stavala 

ďalšia časť kanalizácie. Potrebnou prílohou žiadosti bola podpísaná zmluva 

s dodávateľom stavby, preto bolo urobené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. 

Cenová ponuka z tejto zmluvy je platná len do konca roka 2021. Keďže sme v tomto 

roku neboli úspešní so žiadosťou na EF, stavať sa  zatiaľ nebude. 

 

Poslanec Ing. Ľ. Janke vyjadril názor, že mu nepáčil postup výberu dodávateľa stavby 

kanalizácie vzhľadom k tomu, že do výberu sa prihlásili iba 2 záujemcovia a jeden z toho 

bol živnostník. Malo byť v záujme starostu, aby ponúk bolo čo najviac a cena čo 

najnižšia. Odpovedal starosta, že výzva na dodávateľa stavby kanalizácie bola tak ako aj 

iné výzvy zverejnená na stránke obce. Nie je problém pozvať Ing. Matiho, ktorý 

vykonáva tieto verejné obstarávania, aj na  pracovné rokovanie poslancov. 

 

  K bodu č. 17 Diskusia 

            

➢ P. L. Vrláková sa informovala vo veci zabezpečenia tepla v priestoroch chodby a toaliet 

v MŠ. Odpovedal starosta, že sám to bol osobne preveriť a tento problém je už vyriešený. 

 

➢ P. V. Béreš informoval obecný úrad, že nesvieti verejné osvetlenie na ulici Malý Bok pred 

detským domovom so súpisným číslom 46. 

 

➢ P. O. Rapčák sa informoval ohľadom znaleckého posudku na funkčnosť kanalizácie na 

ulici k rómskej osade. Odpovedal starosta, že spoločnosť, ktorá dielo dodala, bola písomne 

vyzvaná na odstránenie závad. Ing. Ľ. Janke požiadal, aby bola táto výzva poslancom 

preposlaná mailom. Pripomenul aj uznesenie s požiadavkou na vypracovanie znaleckého 

posudku k funkčnosti uvedenej časti kanalizácie. 

 

➢ P. O. Rapčák sa informoval vo veci súdneho sporu ohľadom katastra. Odpovedal starosta, 

že na ústavný súd boli odoslané 3 vyjadrenia s naším nesúhlasom, zatiaľ sme rozhodnutie 

Ústavného súdu neobdržali.   

 

➢ P. O. Rapčák sa informoval, čo bude v prípade, ak Košice od nás budú žiadať peniaze 

z výberu daní za rok 2021, prečo sa peniaze neuložili v depozite a nepočkalo sa, kým bude 

v tejto veci rozhodnuté. JUDr. V. Oravec odpovedal, že to tak nefunguje, pretože nie je 

dôležitý aktuálny stav sporu, ale rozhodujúci je stav katastra nehnuteľností k 1.1.a teda ak  
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budeme  mať k tomu dátumu zapísané sporné územie,  tak budeme  poberať  daň 

z nehnuteľností aj budúci rok. 

 

➢ Poslanec Ing. Ľ. Janke v tejto veci uviedol, že ťažko by sa vysvetľovalo občanom, prečo 

majú rozbité cesty, rozostavanú kanalizáciu  a obec by  peniaze  nechávala v depozite, 

súdny spor môže trvať niekoľko rokov, peniaze boli použité v prospech obyvateľov obce .  

 

➢ P. O. Rapčák položil otázku, prečo bola vyplatená odmena p. Haťapkovi, keď vo veci 

katastra ešte nie je rozhodnuté. Odpovedal starosta, že v tejto veci je rozhodnuté, pretože 

máme právoplatné rozhodnutie najvyššieho súdu a ústavný súd merito veci nemení. 

 

➢ P. O Rapčák položil otázku, prečo si obec v roku 2020 vzala pôžičku 21.000,- eúr a prečo 

ju nesplatila teraz, keď sme mali peniaze. Odpovedal JUDr. V. Oravec, že podľa zmluvy sa 

pôžička začne splácať až od r. 2024 v štyroch splátkach, preto ani nie je dôvod  predčasne  

ju splatiť. P. Rapčák podotkol, že sa ju dalo splatiť aj skôr. 

 

O 20.27 opustil rokovaciu miestnosť poslanec J. Eliáš. 

 

➢ P. E. Šamko na dnešnom zastupiteľstve očakával  bilanciu činnosti za celý rok, čo sa 

v obci urobilo a čo nie, podľa jeho názoru nie je dokončená kanalizácia, zberný dvor a na 

každej ulici je neporiadok. 

 

➢ P. E. Šamko vyjadril aj názor, že obec ušetrila 800.000,- eúr zásluhou niektorých 

poslancov a občanov, ktorí podpísali petíciu proti kúpe kaštieľa a obvinil starostu obce, 

že chcel sprostredkovať predaj kaštieľa a za sprostredkovanie zobrať 100.000,- eúr. Na 

to bol starostom obce upozornený na to, že ho ohovára a uráža, p. Šamko aj napriek 

týmto upozorneniam pokračoval vo svojich urážkach voči starostovi obce. Starosta obce 

na jeho urážky znovu reagoval, a to tým, že p. Šamko sa bude znovu ospravedlňovať za 

svoje správanie, ako sa to už stalo. 

 

➢ P. O. Rapčák navrhol uviesť mená členov MOPS na webovej stránke obce tak, ako sú 

zverejnené aj mená zamestnancov. Odpovedal JUDr. Oravec, že sa jedná o chránené 

osobné údaje, ale pokiaľ s tým budú súhlasiť jednotliví členovia,  nie je problém mená 

členov hliadky zverejniť. 

 

➢ P. O. Rapčák sa informoval, ako sa vyriešil incident  v rómskej osade medzi miestnymi 

obyvateľmi a členmi hliadky. Odpovedal I.Výrostko, že po incidente bol za jednotlivými 

obyvateľmi a vysvetlili si to, odvtedy je tam poriadok a kľud. Na pripomienku poslanca 

Ing. Ľ. Jankeho, že sa táto vec mala prejednať v komisii na ochranu verejného poriadku s 

prizvaním dotknutých spoluobčanov, poslanec I.Výrostko odpovedal, že  to nechcel 

takto riešiť.   
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K bodu č. 18 Záver 

           Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

V Sokoľanoch, 24.11.2021 

 

 

 

Overovatelia:     F. Hiščák                           ___________________ 

 

  

                                      I.Výrostko                                       ___________________   

    

 

Zapisovateľka:          Ing. Gabriela Vargová                ___________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ........................................... 

                       Starosta obce:  

               František Beregszászi  

 
 

 

 

 

 

 


