
   

  

Daň z nehnuteľnosti  
Oznamujeme občanom obce Sokoľ, že daň za nehnu-
teľnosť ešte nie je možné platiť, pretože  boli vykona-
né zmeny v softwarovom prevedení. Následne bude 
vykonaná kontrola podľa katastra obce. Občanom bu-
dú domov zasielané daňové výmery, na základe kto-
rých môžu uhradiť daň. Daň za psa a komunálny od-
pad je možné platiť. 

 
Pozvánka—uvítanie jari 
Obecný úrad Sokoľ vás srdečne 
pozýva na ľudový zvyk, ktorý sa 
spája s odchodom zimy a uvíta-
ním jari Vynášanie Moreny. 
Morenu upálime a utopíme v rieke Hornád. Zraz 
bude pred Kultúrnym domom Sokoľ 21. marca 2015  
o 14.00 hodine, kde Vás bude čakať spevácky súbor 
obce Sokoľ. Sprievod bude pokračovať po Hlavnej 
ulici až Pod Balk, kde bude pripravený guľáš. Veríme, 

že svojou účasťou prispejete k udržaniu slo-
venských tradícií. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 
Tradičná májová turistika  
Obecný úrad Sokoľ pozýva všetkých turistov na už 
tradičnú IX. Májovú turistiku  dňa 8.5.2015 od 9.00 
hod. na trase Sokoľ, Maliná – Kráľova studňa – Vyso-
ký vrch – hrad – poľovnícka chata pod Žriedlami so 
sv. omšou o 12.00 hodine a občerstvením pri Poľov-
níckej chate 
 
VZN o prevádzkovaní cintorína  
Žiadame všetkých občanov, ktorí nemajú uhradený 
poplatok za prenájom hrobového miesta, aby tak uči-
nili v najbližšej dobe.  
 
Obecná drvička       
Obecný úrad zakúpil drvičku na rezanie a drvenie ko-
nárov a týmto žiada občanov, aby vyrezané kroviny 
nehádzali na nepovolené skládky, ale aby ich zhro-
mažďovali na určené miesta, kde ich budú aktivační 
pracovníci pravidelne drviť (zákruta na Balku, Kopa-
ná). 
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Milí Sokoľčania, vážení čitatelia,  
hneď úvodom prijmite moje ospravedlnenie, že sa Vám prihováram s takmer s trojmesačným skĺzom od volieb. 
Ale verte, termín volieb, slávnostný sľub, preberanie úradu, operatívne riešenia pri zimnej údržbe ciest, prí-
prava a schvaľovanie rozpočtu, všeobecných záväzných nariadení, to všetko prišlo v jednom slede za sebou, 
takže ani nebol čas na niečo iné.   
Na stránkach tohto občasníka Vám predstavím nových poslancov, nový rozpočet a podám aj iné informácie. 
Zároveň, aj keď oneskorene, Vám chcem poďakovať za dôveru vo voľbách. Tým, ktorí vo mňa verili a veria 
sľubujem, že urobím všetko, aby naša obec napredovala. Moje prvé kroky ste už určite zaznamenali a to, čo sa 
doteraz podarilo urobiť, vybaviť si prečítate na ďalších stránkach, a to nielen teraz ale aj v budúcnosti. 
Chcem komunikovať s občanmi obce, aby sme vedeli aj implementovať vaše návrhy a požiadavky na skvalitne-
nie života v našej obci. Preto vás chcem  požiadať a poprosiť o pomoc, a spoluprácu všetkým voleným pred-
staviteľom obce, ktorí vzišli z komunálnych volieb. Lebo aj vaša zmysluplná pomoc a prejavená priazeň zaručí 
dostať našu obec o stupienok vyššie. Na záver chcem ešte raz úprimne poďakovať a zaželať nám všetkým veľa 
nápadov a síl pri plodných návrhoch, aby sme pomohli našej obci. 
             Ing. Martina Dutková, PhD.  
                         starostka obce Sokoľ  

 

(Pokračovanie na strane 2) 
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 Uznesenia 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

Sokoli konaného dňa  26. 1. 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoli 
 

Uznesenie č. 4/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  
a) schvaľuje 
rozpočet obce Sokoľ na roky 2015 v zmysle predlože-
ného návrhu: 
b) berie na vedomie rozpočet na roky 2016-2017 
v zmysle predloženého návrhu  
1. rozpočet obce Sokoľ  na rok 2015 (v €) 

2. schvaľuje  
starostke obce Sokoľ oprávnenosť vykonávať zmeny 
rozpočtu do výšky 2 % z rozpočtovaných výdavkov 
obce Sokoľ na rok 2015 v súlade so zákonom SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  

 
Uznesenie č. 5/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Sokoľ k návrhu 
rozpočtu obce Sokoľ na roky 2015-2017. 
 

Uznesenie č. 8/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  
Schvaľuje  
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky 
rozložiteľ- ných kuchynských a reštauračných 
odpa- dov od prevádzkovateľa kuchyne 

a elektroodpadov z domácnosti 

Uznesenie č. 9/2015  
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  
Schvaľuje  
VZN o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou, náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok obce Sokoľ. 

Uznesenie č. 10/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  
schvaľuje  
plán kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných 
obcou Sokoľ na rok 2015. 
 
Uznesenie č. 11/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  
Schvaľuje  

vstup do občianskeho združenia pod názvom 
Miestna akčná skupina Hornád – Čierna Hora, o.z. 
členstvo obce „SOKOĽ“ v  MAS Hornád – Čierna 
Hora, o.z. 
s výškou ročného členského príspevku vo výške 
pre obec – 50,00 € 
pre fyzickú osobu – 5,00 € 
pre právnický subjekt – 20,00 €. 

 
Uznesenie č. 12/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ  
berie na vedomie 
rozbor trestnej činnosti v katastri obce Sokoľ za obdobie od 
01.01.2014 do 31.12.2014 
 

Obecná nástenka  

 

 
 
Čierne skládky 
Obecný úrad žiada obyvateľov obce, aby nevytvárali 
nelegálne skládky. V opačnom prípade budú porušite-
ľom uložené sankčné pokuty v zmysle VZN č. 2/2015 
 
 

 
Vypúšťanie žúmp 

Obecný úrad žiada obyvate-
ľov obce, aby nevypúšťali 
obsah žúmp na verejné prie-
stranstva. V opačnom prípa-
de budú voči týmto občanom vyvodené sankcie v 
zmysle VZN č. 1/2015 
 

  2015 2016 2017 

Bežné príjmy  346 137 347 836 347 836 

Kapitálové prijmy  1 600 0 0 

Príjmy celkom  347 737 347 836 347 836 

       

Bežné výdavky 278 828 267 756 268466 

kapitálové výdavky  16 900     

Finančné výdavky  32 600 32 200 32 200 

V ý d a v k y 

celkom    328 328 299 956 300 666 

      

Rozdiel  19 409 47 880 47 170 

(Pokračovanie zo strany 1) 
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 V Komunálnych voľbách 15.11.2014 boli zvolení za 
poslancov do samosprávy obecného zastupiteľstva 7 
poslanci  
 
1. Tomáš Bednár 
2. MUDr. Ing. Oto Brandebur 
3. Ing. Bartolomej Dorov 
4. PhDr. Vladimír Franka 
5. Ing. Ľuboš Šuca 
6. Martin Vajda 
7. Martin Varga 
 
Obecné zastupiteľstvo na svoje ustanovujúcej schôdzi 
zriadilo tieto komisie: 
 
1. komisiu finančnú, legislatívnu a majetkovú 
2. komisiu stavebnú a dopravnú 
3. komisiu životného prostredia a verejného poriadku 
4. komisiu pre školstvo, šport, kultúru a mládež 

a sociálne veci 
5. komisiu na ochranu verejného záujmu 
6. komisiu bytovú 

 Zloženie komisií 

Komisia finančná, legislatívna a majetková  

Predseda: Ing. Ľuboš Šuca 
Členovia poslanci: Ing. Bartolomej Dorov, Martin 
Vajda, Martin Varga, MUDr. Ing. Oto Brandebur 
Členovia neposlanci: Ing. Róbert Hulič, Ing. Gabriel 
Tutoky, PhD. 
 

Komisia stavebná a dopravná  

Predseda: Martin Varga 
Členovia poslanci: Ing. Bartolomej Dorov, PhDr. 
Vladimír Franka 

Členovia neposlanci: Ing. Viliam Rudy, Ing. Mirosla-
va Tkáčová, Ing. Vladimír Tkáč, Miroslav Gábor, Mi-
chal Badida, Dalibor Sukovský, Rôbert Hudák, Ľu-
boslav Vajda  
 

Komisia pre školstvo, šport, kultúru, mládež a so-
ciálne vecí:  

Predseda: Martin Vajda 
Členovia poslanci: PhDr. Vladimír Franka,  
Členovia neposlanci: Ing. Soňa Rudyová, Adriana 
Huličová, Ing. Martin Kočík, Jozef Vargovčák, Milan 
Koša, Peter Lastovecký ml., Michal Borovský, Viliam 
Lastovecký, Miloš Rusnák  

Komisia životného prostredia a verejného poriad-
ku  

Predseda: MUDr. Ing. Oto Brandebur  
Členovia neposlanci: Ing. Imrich Kapráľ, Bc. Miro-
slav Janočko, Jozef Lengeň ml., Michal Hreščák,   
Ing. Juraj Sepeši, Peter Jurdák  

Komisia bytová  

Predseda: Ing. Bartolomej Dorov   
Členovia poslanci: MUDr. Ing. Oto Brandebur, PhDr. 
Vladimír Franka, Tomáš Bednár, Martin Vajda, Mar-
tin Varga, Ing. Ľuboš Šuca  

Komisia na ochranu verejného záujmu 

Predseda: Tomáš Bednár  
Členovia poslanci: MUDr. Ing. Oto Brandebur,  
PhDr. Vladimír Franka, Ing. Bartolomej Dorov, Mar-
tin Vajda, Martin Varga, Ing. Ľuboš Šuca  

 

 

VZN o dani za psoch  
 V súvislosti s pripravovaným Všeobecným na-
riadením obce o dani za psa upozorňujeme všetkých 
majiteľov alebo držiteľov psov, aby si splnili voči ob-
ci všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona 
č.282/2002 Zb. o držaní psov a zákona č. 582/2004 o 
miestnych poplatkoch, ak tak doteraz ešte neurobili. V 
prípade nesplnenia si týchto povinností bude obec v 
zmysle uvedených zákonov núte-
ná pristúpiť k ukladaniu pokút. 
Zároveň chceme týmto upozorniť 
na skutočnosť, že každý pes v 
obci musí mať svoju evidenčnú 
známku, ktorá nie je prenosná na 
iného psa. V prípade, že takúto 
známku nemáte, bude Vám vy-
daná na obecnom úrade. Upozor-

ňujeme taktiež občanov na zákaz voľného pohybu 
psov. Ak sa budú po obci pohybovať psy bez svojho 
majiteľa obec to bude riešiť odchytom..  
Majiteľov  psov, ktorí vykonávajú pravidelné pre-
chádzky žiadame, aby po sebe upratovali psie exkre-
menty po svojich miláčikoch.  
 
Pomoc starším  

 Obecný úrad prijal aktivačných pracovníkov pre 
menšie obecné služby. Starším občanom, ktorí sú osa-
melí obec poskytne pomoc, či výberom liekov, kose-
ním trávnika, rúbaním dreva a pod.. Pomoc starším 
nahláste starostke obce Sokoľ. 
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Poďakovanie dobrovoľníkom  

Som veľmi rada a zároveň hrdá, že mám takú milú 
povinnosť akou je poďakovať sa tým z našich radov, 
ktorí obetovali svoj čas, aby mne alebo obecnému úra-
du pomohli. Dúfam, že táto rubrika bude pevnou sú-
časťou našich novín, že bude vždy dôvod niekomu 
aspoň takto vyjadriť vďaku a úctu. V tomto čísle ďa-
kujem za pomoc:  
• Jozefovi Oravcovi ml. a Viliamovi Lastoveckému 

za opravu poškodených stoličiek v Kultúrnom do-
me cca 80 ks,   stolov cca 20 ks a za vypratanie Po-
žiarnej zbrojnice.   

• Miroslavovi Gáborovi za opravu poškodenej dlaž-
by v KD  

• Jozefovi Lastoveckému za zváračské práce: závare-
nie kovových stoličiek v KD a smetnej bedne 1100 
l. 

• Všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu via-
nočných trhov, ktoré sa verím stanú pevnou súčas-
ťou vianočného obdobia a príprave Silvestrovkej 
zábavy: Martin Varga, Martin Vajda, Ľuboš Šu-
ca ,Tomáš Bednár, Jozef Oravec, Viliam Lastovec-
ký,  Adiana Lengeňová st. a ml., Mária Koleničová, 
Diana Senčáková, Michal Borovský, Erika Lenge-
ňová, Miloš Rusnák, Miroslav Gábor, Marián Fran-
ka, Jozef Oravec st., Michal Badida, Michaela Sza-
layová, Dominika Bašistová.  

• Michalovi Badidovi, Stanislavovi Slovákovi, Vilia-

movi Lastoveckému a Jozefovi Oravcovi za výrez 
kroví pri Dome smútku, Pod Balkom a cesta Pod 
studňu. Týmto to  nekončí a postupne sa budú vyre-
závať kroviny v Uhrinči. V tejto súvislosti patrí po-
ďakovanie aj aktivačným pracovníkom, ktorí sa na 
týchto prácach zúčastnili. 

• Ing. Mirke Tkáčovej (Janočkovej) za vypracovanie 
projektu na rekonštrukciu MŠ. 

• Ing. Veronike Jurkovej za vypracovanie rozpočtu k 
tomuto projektu. 

• Ing. Martinovi Kočíkoví za sprevádzkovanie obec-
ného rozhlasu, za sprevádzkovanie zvukovej apara-
túry v KD a  za dočasné spravovanie webovej 
stránky obce  www.obecsokol.sk  

• Jozefovi Molnárovi za elektrikárske práce v Dome 
smútku, na obecnom úrade a v obecných bytoch. 

• Márii Koleničovej, Anne Lastoveckej a  Adriane 
Huličovej za opravu sokoľských krojov. Tie hodlá-
me využívať pri rôznych folklórnych, či obecných 
podujatiach.  

• Jozefovi Vargovčákovi za pomoc pri nastavení ply-
nomerov v obecných nájomných bytoch.  

• Ing Róbertovi Tóthovi za práce v oblasti informač-
nej techniky na OÚ. 
 
Ešte raz ďakujeme 

 
                                Ing. Martina Dutková, PhD.  

 
Futbal.  
ŠK Sokoľ má dve mužstva a to mu-
žov a dorastencov. Obidve hrajú v 
I. triede.  Muži v jesennej časti súťa-
že odohrali 10 zápasov pri bilancii 
10: 5.1.3. so  skóre  24:18 a získali 16 bo-
dov  umiestnili sa na treťom mieste.  O góly sa podeli-
li: Erik Kováč 9 , Michal Kuruc 6 , Michal Knap 2, 
Róbert Köver Adrián Liško, Juraj Jánošík, Matúš Ku-
ruc, po 1 góle. 
Dorastenci odohrali 7 zápasov, pri bilancii 7: 2.1.4 so 
skóre 13:24 a získali 7 bodov. O góly sa podelili: Ri-
chard Plachetka 4, Adam Szunyogh 3, Ľuboš Szabo 2, 
Štefan Kuruc, Kristián Kolenič, Ladislav Popovič po 
1 góle. 
 
Stolný tenis: 
ŠK Sokoľ usporiadal  v januári stolnote-
nisový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 29 
pretekárov. Súťažilo sa v piatich kategó-
riach a to: muži „A“ a „B“, ženy, dorastenci 

a štvorhry. Víťazom v kategórii muži „A“ sa stal Mi-
roslav Haničák, pred Patrikom Molnárom 
a Miroslavom Tonauerom. V kategórii muži „B“ víťa-
zom sa stal Viliam Rudy pred Róbertom Tóthom 
a Petrom Brutovským. V kategórii ženy víťazkou sa 
stala Zuzana Šašinka pred Karin Brandeburovou 
a Evou Bókovou. V kategórii 
dorastenci víťazom sa 
stal Samuel Holub, pred 
Š i m o n o m  K o l e n i č o m 
a Romanom Slovákom. Vo štvor- hrách 
zvíťazil pár Miroslav Haničák-Ján Riapoš, pred dvoji-
cami Peter a Miroslav Tonauerovci a Jazef Molnár-

Július Pilár. Všetci menovaní obdŕžali 
vecné ceny– víťazné poháre. 
 
Šach: ŠK Sokoľ usporiadal v decembri 
2014 šachový turnaj na ktorom sa zú-
častnili 6 štartujúci. Víťazom sa stal 

Miloš Rusnák, pred Viliamom Lastoveckým 
a Jozefom Mikluščákom. Menovaní obdŕžali vecné 
ceny—víťazné  poháre.  

Viliam Lastovecký 


