
PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

Milí Sokoľčania, 

v každodennom zhone pod tlakom pracovných aj bežných povinností a starostí si často 

ani neuvedomujeme, ako rýchlo plynú a striedajú sa dni. Veď len pred krátkym časom 

sme zložili vianočné výzdoby z našich príbytkov a zimné obdobie vystriedal čas jari.  

Práve v tomto krásnom jarnom období sa Vám dostáva do rúk prvé číslo tohtoročného 

občasníka - Sokoľské zvesti, v ktorom sa k Vám prvýkrát prihováram ako starosta obce 

Sokoľ. Dovoľte mi, aby som sa Vám aj touto cestou poďakoval za dôveru, ktorú ste mi 

odovzdali. Táto dôvera je pre mňa obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúc-

nosti. Mojou snahou bude riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré 

trápia našu obec a občanov. Dúfam a zároveň verím vo vzájomnú spoluprácu nás 

všetkých. Čaká nás veľa úloh a práce, ktoré prispejú k zveľadeniu našej obce, preto nám 

všetkým želám odvahu a odhodlanie meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás 

na tejto ceste stretnú. 

Pevne verím, že spoločnými silami dokážeme pretaviť predsavzatia a plánované ciele do reálnych skutkov. Zo všetkých síl 

sa budem snažiť, aby som Vás nesklamal. 

 Ďakujem všetkým za túto príležitosť a prajem milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky. 

Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 
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SAMOSPRÁVA OBCE 

Na prvom tohtoročnom obecnom zastu

-piteľstve, ktoré sa konalo 2. januára 

2019 sa po zložení sľubu stal starostom 

obce Sokoľ Ing. Ľuboš Šuca. 

Obecné zastupiteľstvo je tvorené 

poslancami, ktorí na zasadnutí  

10. decembra 2018 zložili sľub, a tak 

začali svoje štvorročné funkčné obdobie 

v zložení: Ing. Gabriel Čorba, Michal 

Hreščák, Mária Jánošíková, Ing. Imrich 

Kapráľ, Marek Onderko, Ing. Gabriel 

Tutoky, PhD. a Ing. Juraj Vince. 

Za oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ bol zastupiteľ-

stvom poverený Michal Hreščák. 

Starosta obce svojím dekrétom 

poveril za svojho zástupcu 

Ing. Gabriela Tutokyho, PhD. 

Obecné zastupiteľstvo, tak ako 

v predchádzajúcom období, zria-

dilo obecné komisie ako ini-

ciatívne, poradné a kontrolné 

orgány. Členmi komisií sú 

poslanci, ale aj ďalšie osoby 

zvolené zastupiteľstvom. 

Finančná, legislatívna a majetková komisia 

Predseda: Ing. Gabriel Tutoky, PhD. 

Členovia: Ing. Imrich Kapráľ, Ing. Juraj Vince, Mária Jánošíková, 

Michal Hreščák, Ing. Róbert Hulič, Ing. Bartolomej Dorov 

Stavebná a dopravná komisia 

Predseda:  Michal Hreščák 

Členovia: Ing. Juraj Vince, Marek Onderko, Ing. Viliam Rudy, 

Miroslav Gábor, Jozef Hofman, Pavol Bednár 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

Predseda: Ing. Imrich Kapráľ 

Členovia: Marek Onderko, Ing. Gabriel Čorba, Peter Jurdák, 

Mgr. Dávid Dorov, Mária Lietavová 

Komisia pre školstvo, šport, kultúru a mládež a sociálne veci 

Predseda: Ing. Juraj Vince 

Členovia: Ing. Gabriel Čorba, Marek Onderko, Mária Jánošíková 

Členovia neposlanci: Ing. Anna Jozefová, Martin Vajda, Juraj 

Jánošík, Ing. Róbert Köver, Milan Koša, Pavol Hreščák 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

Predseda: Marek Onderko 

Členovia: Ing. Gabriel Čorba, Michal Hreščák, Mária Jánošíková, 

Ing. Imrich Kapráľ, Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Ing. Juraj Vince 

Bytová komisia 

Predseda: Mária Jánošíková 

Členovia: Ing. Gabriel Čorba, Michal Hreščák, Ing. Imrich Kapráľ, 

Ing. Gabriel Tutoky, PhD., Ing. Juraj Vince, Marek Onderko

 

 



Ing. Gabriel Tutoky, PhD., poslanec OZ 
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Hlavnou kontrolórkou obce na funkčné obdobie 2019-2025 bola 

zvolená JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. 

Termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený 

na 3. júna 2019. 

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 

Rozpočet obce je základným nástrojom 

financovania, ktorým obec vytvára rámec 

pre financovanie funkcií a úloh obce 

v príslušnom rozpočtovom roku. Obec pri 

jeho tvorbe je povinná dodržiavať platnú 

legislatívu, najmä zákon č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

Rozpočet a jeho prípadné zmeny schvaľuje OZ. Hlavným zdrojom 

financovania úloh a funkcií obce sú jej vlastné príjmi. Podielové 

dane tvoria podstatnú časť príjmov obce. Pre rok 2019 je výnos 

dane vo výške 343 884 €, príjmy obce z jej činností a daní za po-

zemky a stavby sú 65 088 €, ostatné príjmy sú vo výške 87 566 €. 

Obec svojim rozpočtom financuje najmä tieto výdavky: 

- správa obce: mzdy, energie, cestovné, material, údržba, a to 

vo výške 200 875 €, 

- splátky, cestná údržba, vývoz odpadu, rozvoj bývania, verejné 

osvetlenie, šport, knižnica, kultúrny dom a cintorín vo výške 155 

321 €, 

- materská škola 43 450 €, základná škola 57 930 € a školská 

jedáleň vo výške 16 000 €. 

Okrem týchto výdavkov obec vyčlenila prostriedky na kapitálové 

výdavky vo výške 65 000 €, z ktorých je plánované financovanie: 

- výkup parciel pozemkov, na ktorých je miestna komunikácia 

a verejný cintorín vo výške 15 000 €, 

- príprava projektovej dokumentácie v hodnote 6 000 € (ČOV, 

rekonštrukcia KD) za účelom prípravy podkladov pre zapojenie sa 

do možných výziev o finančné príspevky, 

- rekonštrukcia a opravy havarijných úsekov miestnych komunikácií 

vo výške 20 000 €, 

- zakúpenie multiúčelového malého sklápača v hodnote 9 000 €. 

Celkové príjmy obce sú vo výške 562 398 € a celkové výdavky spolu 

sú 555 776 €.

SAMOSPRÁVA OBCE 
 

 

PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE 
Počas prvých troch mesiacov v úrade starostu obce Sokoľ som  

pracoval najmä na oboznamovaní sa s agendou úradu, 

preštudovaní potrebnej dokumentácie a existujúcich projektov. 

Mojím prvým cieľom bola príprava rozpočtu obce pre rok 2019 

a následné pokračovanie a dotiahnutie už rozbehnutých projektov 

a činností obce, najmä doplnenie a oprava žiadosti o dotáciu 

na rozšírenie kanalizačnej siete o cca 500m,  vypracovanie žiadosti 

a predloženie na kontrolu spracovaných projektov k revitalizácii 

verejného priestranstva, spracovanie a podanie nových žiadostí na 

kamerový systém a v spolupráci s riaditeľom ZŠ aj na detské ihrisko.  

Ďalej som sa zameriaval na dve podstatné oblasti pre obec -  

preverovanie možností získania finančných prostriedkov na vybu-

dovanie kanalizácie v obci a na čo najefektívnejšiu opravu 

havarijných úsekov miestnych komunikácií. 

KANALIZÁCIA V OBCI 

Vybudovanie kanalizácie v obci 

je strategickým cieľom pre jej 

ďalší rozvoj. Komplexná oprava 

miestnych komunikácií či budo-

vanie chodníkov nateraz 

nedáva zmysel, ak by po ich 

vykonaní malo dôjsť k výko-

povým prácam a prekopávkam, 

ktoré by ich úplne znehodnotili. 

V súčasnosti preto preverujem možné spôsoby získania finančných 

prostriedkov na výstavbu kanalizácie v obci. Pre uchádzanie sa 

o finančný príspevok je potrebné mať vypracovanú projektovú 

dokumentáciu. Tá súčasná je z roku 1997 a pre tento účel je 

nevyhovujúca, navyše nie sú v nej uvažované nové zastavané 

územia. 

Prvým krokom je tak aktualizácia projektovej dokumentácie a zahr-

nutie aj novozastavaných území obce a aj tých území obce, 

na ktorých je v budúcnosti plánovaná výstavba. Preto bola podaná 

žiadosť o dotáciu na aktualizáciu projektovej dokumentácie. 

Obec Družstevná pri Hornáde má vybudovanú ČOV, ktorá by 

kapacitou podľa jej prevádzkovateľa (VVS a.s.) mohla postačovať aj 

pre Sokoľ. Vznikajú tak 2 alternatívy pre budovanie kanalizácie: 

1. Napojenie sa na existujúcu ČOV obci Družstevná pri Hornáde -

vyžaduje si to súhlas a povolenie prevádzkovateľa ČOV a nájdenie 

vhodnej prečerpávacej trasy pre uloženie potrubí z obce Sokoľ 

do príslušnej ČOV. Problémom môže byť novoplánovaná 

železničná trať ako samotné územné rozhodnutie a následné 

stavebné povolenie. Táto alternatíva je však prijateľnejšou pre 

VVS a.s. ako budúceho prevádzkovateľa. 

2. Aktualizácia súčasného projektu kanalizácie pre Sokoľ a vybudo-

vanie vlastnej ČOV, čo je finančne náročnejšou alternatívou, ale 

z hľadiska realizácie jednoduchšou (už platné stavebné 

rozhodnutie, vysporiadané pozemky). 

V súčasnosti prebiehajú aktívne diskusie a rokovania s príslušnými 

orgánmi a osobami pre hľadanie spôsobov a možné napojenie 

obce na existujúcu ČOV v Družstevnej pri Hornáde. 

SPEVNENIE HAVARIJNÝCH ÚSEKOV CIEST 

Na základe úspešných rokovaní sa obci 

podarilo zabezpečiť čerstvý frézovaný 

asfalt. 

Ten bol použitý na vyrovnanie terénu 

ciest Slnečná (od príjazdovej komunikácie 

po Záhradnú v dĺžke 350m), Uhrinčanská 

a prístupovej cesty k osade Uhrinč v kle-

saní od nového cintorína v dĺžke 600m. 

Na vyrovnanie a sprevnenie povrchu 

vysypaných ciest bol použitý valec, ktorý 

 

 



Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 

MATERSKÁ ŠKOLA 

PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE 

frézovaný asfalt zhutnil. Avšak 

prosíme motoristov, aby uve-

denými úsekmi na svojich 

vozidlách prechádzali primerane, aby došlo k ešte lepšiemu 

zhutneniu a spevneniu vysypávky čím by sa mohla predĺžiť 

životnosť povrchu. 

Deti postupne objavujú, že v materskej škole je veľa zábavy, hier 

a nových kamarátov. Aktivitami spestrujeme ich každodennú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť. Posilňujeme ich citový vzťah 

k rodine, športu, zdravej výžive, enviromen-tálnej výchove 

a oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami.  

Naším cieľom je dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, 

porozumenie, dať im dobré základy do budúceho  života. 

Vysoký a stály záujem o našu materskú školu nás motivuje k tomu, 

aby sme vytvárali príjemné, moderné, zaujímavé prostredie 

s kvalitnou starostlivosťou, kde sa o Vaše deti budeme starať 

maximálne zodpovedne. Veríme, že v spolupráci s obecným 

úradom na čele s novozvoleným pánom starostom sa nám to 

bude stále dariť. 

Deti hravou formou získavajú základné 

vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú 

zásobu ako aj základné jednoduché frázy či 

vetné spojenia, naučia sa množstvo 

hier, piesní a básní, pričom využívajú 

množstvo obrázkov, hračiek či didaktických 

pomôcok. Učivo si upevňujú  na inter-

aktívnej tabuli.  

Gramotnosť detí zvyšujeme aj v jazykovej 

oblasti, učíme sa anglický jazyk. 

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa do MŠ na šk. r. 2019/2020 

nájdu viac informácií na poslednej strane občasníka alebo 

na webovom sídle školy. 

Zápisu dieťaťa do MŠ sa zúčastňuje zákonný zástupca, ktorý 

predloží vyplnenú žiadosť o prijatie do materskej školy 

s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Tlačivo  je 

dostupné na webovej stránke školy alebo si ho môže vyzdvihnúť 

osobne. 

Mária Holubová, riaditeľka MŠ 

VYSTÚPENIE „VIANOCE SÚ NA SVETE“ 

KARNEVAL V MŠ 

VZDELÁVANIE 

 

 

A AKO SA HRÁME? - napr. NA POVOLANIA 

Lekárka Lekárka Kaderníčka Stavbári 

 

OZNAM PRE RODIČOV 
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PRVÉ TRI MESIACE V ÚRADE 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

V apríli 2019 prebehne zápis detí do 1. ročníka v Základnej škole 

v Sokoli.  

Budúci prváci u nás dostanú bezplatne moderné učebnice 

a pracovné zošity, ktoré sú zosúladené s interaktívnou tabuľou. 

Ponúkame vyučovanie Anglického jazyka a Informatickej výchovy 

už od prvého ročníka. Predmet Prvouka je vyučovaný formou 

projektov s využitím modernej výpočtovej techniky.  

V týchto dňoch sme dokončili projekt zameraný na zmoder-

nizovanie učebných pomôcok. Za pomoci nového starostu obce 

sme zakúpili 3D modely na vyučovanie Prírodovedy. Máme aj 

nové nástenné obrazy na vyučovanie všetkých predmetov. Školskú 

a obecnú knižnicu sme doplnili o históriu obce a ukážky 

z archeologického výskumu. Zapojili sme sa do výzvy Obnova 

detských ihrísk. V prípade nášho výberu by mal byť projekt 

realizovaný v priebehu letných prázdnin.  

V prípade záujmu vieme zabezpečiť vyučovanie prváčikov v samo-

statnej triede, samozrejme pod vedením vyučujúcej, ktorá spĺňa 

odbornú aj pedagogickú spôsobilosť. Výhodou vyučovania 

na našej škole je nižší počet detí v triedach a individuálny prístup 

vo vyučovacom procese. 

Žiaci môžu navštevovať ŠKD v ranných aj popoludňajších 

hodinách. Čas prevádzky vieme zabezpečiť podľa dohody 

s rodičmi. Na škole pracujú aj záujmové útvary. Ich zameranie tiež 

vieme prispôsobiť záujmu detí.   

Našu školu môžete navštíviť každý deň od 7:30 do 14:30 aj v prie-

behu vyučovania. 

Mgr. Ladislav Petras, riaditeľ ZŠ 

 

DÔCHODCOVIA BILANCOVALI 

Oblekajme šicke gerok, nohavice 

v sobotu výročka pre dôchodcov budze.  

Vytracic še chceme do našej kultúry 

pobavic, zašpevac, trasc še budú múry.  

Starosta je zato, podporu v nim máme,  

lem naj še tu v klube, šicke stretávame.  

Fašengový večar šicke sme čekali,  

tak jak malým dzecom očka nám šveceli.  

A potom na pláne budú i brigády,  

ľem naj prejdze žima a budzeme zdraví.  

Robme šicko s lásku a i dobrým umom,  

po brigádze budze možno i čaj s rumom.  

Máme medzi sebu samých dobrých ľudzi,  

ukážeme mladým, že še máme radzi. 

Dňa 2. februára 2019 sa uskutočnila v kultúrnom dome výročná 

schôdza Klubu dôchodcov. Za veľkej účasti našich členov 

predseda klubu Milan Koša privítal medzi nami aj nového starostu 

obce p. Ing.  Ľuboša Šucu. 

Program výročnej schôdze bol bohatý. Predseda zhodnotil činnosť 

klubu počas roka 2018. Uskutočnili sa zájazdy na Štrbské pleso 

a návšteva prírodovedného múzea v Tatranskej Lomnici, navštívili 

sme kaštieľ a letohrádok Dartanely v Markušovciach spojený 

s účasťou na spišských výstavných trhoch. V Poľsku sme navštívili 

hrad Niedzice s plavbou loďou po priehrade a boli sme aj 

na nákupoch na trhovisku Nový Targ. Predseda ocenil aj 

brigádnicku činnosť niektorých členov, najmä pri výstavbe nového 

oplotenia na starom cintoríne, pri kostole, pri rekonštrukcii zvonice 

a okolia a úprave zelene pri autobusovej zastávke. Zhodnotil 

dobrú spoluprácu s obecným úradom počas roka 2018 aj celého 

predchádzajúceho obdobia a prisľúbil novému starostovi pomoc 

dôchodcov pri zveľaďovaní obce.  
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Pavol Hreščák, člen výboru 

Už tradične na záver roka sa uskutočnilo predsilvestrovské 

posedenie s oslavou jubilujúcich členov a za účasti speváckeho 

súboru Sokoli. V ďalšom programe výročnej schôdze sme 

zablahoželali trom oslávencom pri ich okrúhlom životnom jubileu 

a spevácky súbor im zaspieval niekoľko ľudových piesní. V rámci 

diskusie vystúpil aj starosta obce Ing. Ľuboš Šuca, ktorý s nadšením 

hodnotil činnosť klubu dôchodcov a prisľúbil nám pomoc 

a vzájomnú spoluprácu. 

Na záver výročnej schôdze predseda Milan Koša vyzval dôchodcov, 

aby podali návrhy na zlepšenie činnosti klubu, spoluprácu 

pri organizovaní akcií obecným úradom, ako je Deň matiek, Deň 

obce, Mesiac úcty k starším a rôzne brigády v obci. 

Naše bilancovanie sme ukončili dobrou večerou od Janky a Milana 

a pri dobrom vínku sme si aj zatancovali a takto sme sa rozlúčili 

s fašiangami. 

 

 

 

DÔCHODCOVIA BILANCOVALI 
 

FARSKÉ OZNAMY 

ŠTAFETOVÁ ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY 

Drahé rodiny, pozývame Vás zapojiť sa do veľkého duchovného 

zápasu pre dobro manželstiev a rodín v štafetovej adorácii rodín 

za rodiny, ktorá trvá celý rok 2019 postupne vo farnostiach po 

celom Slovensku. V prípade záujmu o zapojenie sa do adorácie 

na konkrétnu hodinu v kostole je potrebné prihlásiť sa do konca 

marca 2019 u dekana Mgr. Stanislava Strončeka. 

V rámci štafetovej adorácie rodín za rodiny v našej farnosti vás 

srdečne pozývame stíšiť  sa na chvíľu dňa 14.05.2019 od 8.00 – 

20.00 hod. v kostole Kostoľany nad Hornádom. 

VEĽKÁ NOC 

Veľká noc je jeden z najstarších a najvýznamnejších sviatkov 

kresťanskej viery. Veriaci si pripomínajú umučenie, smrť 

a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú Paschu. 

Tá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci Nisan (náš marec až apríl) 

na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského 

otroctva. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká 

noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 

21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš 

Kristus vstal z mŕtvych podľa sve-dectva apoštolov prvý deň po 

sobote (Matúš 28,1 - Marek 16,1 - Lukáš 24,1  - Ján 20,1).  

 

Veľkonočný - veľký týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, 

počas ktorého si Cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni 

utrpenia a smrti Ježiša Krista: 

Zelený štvrtok (18.4.2019) - spomienka ustanovenia Oltárnej sviatosti. 

Veľký piatok (19.4.2019) - utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista.  

Biela sobota (20.4.2019) - je dňom, kedy bol Ježiš uložený do hrobu, 

počas dňa sa neslúžia bohoslužby, ani nezvonia zvony.  

Veľkonočná nedeľa (21.4.2019)  - deň Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Je symbolom Ježišovho zápasu so smrťou. Zomrel, no prekonal 

smrť a vrátil sa k životu, pretože Ježiš je syn Boží. Po jeho 

zmŕtvychvstaní ho videli stovky ľudí, mnohí s ním hovorili, jedli, pili 

a dotýkali sa ho. 

2% PRE DIVADIELKO ČERVIENKA 

Tradíciu zapájania sokoľských detí do každo-

ročných vianočných hier začala vtedajšia 

riaditeľka ZŠ Mgr. Valéria Kurucová už v roku 

2004. Odvtedy sa pod jej režijným vedením 

vďačným divákom predstavili už celé desiatky 

mladých ľudí. 

V posledných rokoch sa k nej pridal aj 

PhDr. Vladimír Franka, spolu tak vedú 

Divadielko Červienka, ktoré svojich divákov 

doma a v širšom okolí doteraz potešilo okrem 
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OBECNÉ OZNAMY 

jasličkových hier aj pôsobivými inscenáciami Červienka a Svetlo 

z Fatimy. 

Divadielko Červienka je zriadené pri občianskom združení 

Štvorlístok Hornádu a teší sa podpore obcí Sokoľ, Kostoľany nad 

Hornádom a Družstevná pri Hornáde. Budeme veľmi vďační, ak sa 

rozhodnete divadielko podporiť svojimi 2% z daní. Tie môžte 

poukázať na o.z. Štvorlístok Hornádu. Tlačivo a viac informácií 

nájdete na webstránke farského úradu http://faraknh.rollypress.eu/. 

 

VÝVOZ ODPADU 

Spoločnosť Fúra, s. r. o v spolu-

práci s obcou Sokoľ oznamuje, že 

od 1.5.2019 budú vyvážané len 

smetné nádoby o objeme 110 – 

120 lit. označené nálepkou Fúra 

2019.  

Nádoby o objeme 240 lit. musia byť opatrené 2ks nálepiek 

Fúra 2019. 

ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU PSOV 

Obecný úrad opätovne 

upozorňuje všetkých cho-

vateľov a majiteľov psov 

na prísny zákaz voľného 

pohybu psa na verejnom 

priestranstve z dôvodu 

ochrany zdravia občanov a najmä detí. Na verejnom 

priestranstve je možné vodiť psov len na vodítku 

a s náhubkom. V prípade, že psy z dvora opakovane utekajú, 

žiadame majiteľov o vykonanie účinných opatrení na ich 

zabezpečenie.  

V prípade nerešpektovania vyššie uvedených náležitostí 

môže byť chovateľovi, resp. majiteľovi uložená finančná 

pokuta do výšky 166 €.  

VÝZVA MOTORISTOM 

Obecný úrad Sokoľ vyzýva vodičov, aby 

dôsledne dodržiavali predpísanú rýchlosť 

50 km/h pri jazde po miestnych komuniká-

ciách, ale najmä pri vchádzaní a vychádzaní 

z  obce v smere na Kostoľany nad H.  

 

ZÁKAZ VYPÚŠŤANIA ŽÚMP !!! 

Obecný úrad Sokoľ upozor-

ňuje všetkých občanov 

na  PRÍSNY ZÁKAZ vypúš-

ťania žúmp a septikov 

na verejné priestranstvá do 

jarkov, potokov a na poľno-

hospodárse pôdy. 

Občan sa takýmto konaním dopúšťa porušovania zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

Za uvedený priestupok možno udeliť pokutu podľa §77 ods. 

1 písm. b) zákona NR SR 364/2004 Z. z. do výšky 100 €, 

pri opakovanom porušení správneho deliktu možno udeliť 

pokutu podľa §74 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. 

do výšky 1 000 €. Nepovolené vypúšťanie fekálií, žúmp, 

septikov a spodných vôd znepríjemňuje život občanom a je 

prejavom hrubej netolerancie nielen voči nim, ale aj voči 

životnému prostrediu, ktoré si máme naopak chrániť. 

Opakované porušenie zákona bude riešiť obec 

v priestupkovom konaní prostredníctvom Okresného úradu 

Košice – okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

a Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice – okolie.  

OZNAM PRE RODIČOV DETÍ 

Riaditeľka Materskej školy v Sokoli oznamuje, že podávanie 

žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2019/2020 

bude prebiehať v materskej škole 24. - 26. apríla 2019, v čase 

od 10.00 do 16.00 hod. 

Viac informácií a tlačivo žiadosti nájdete na webovej stránke 

MŠ: https://materska-skola-sokol2.webnode.sk/oznamy2 

alebo si ho môžete vyzdvihnúť aj osobne. 

Mgr. Stanislav Stronček, farár - dekan 

PhDr. Vladimír Franka, Divadielko Červienka 

  

Vážení občania, s radosťou Vám predstavujeme toto nové vydanie obecného občasníka - Sokoľské zvesti. Našou snahou je priniesť Vám cenné informácie 

z diania v obci v novej a atraktívnej forme. Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších témach v obci, ale budeme veľmi radi, pokiaľ nám zašlete 

aj Vaše námety na nové témy. Obzvlášť nás bude tešiť, ak sa rozhodnete zapojiť do tvorby tohto občasníka zaslaním zaujímavých fotografií z obce alebo 

aj dokonca článkom o aktivitách či združeniach v obci. Vaše námety 

a reakcie nám môžete zaslať na adresu sokolskezvesti@gmail.com. 

Za akýkoľvek Váš príspevok alebo reakciu vopred ďakujeme. 

 

Grafický návrh a spracovanie - Ing. Gabriel Tutoky, PhD., poslanec OZ 
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