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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

 

Milí spoluobčania, 

  

 letná dovolenková sezóna  sa uţ pomaly končí 

a pomaly s ňou aj leto plné slnečných dní a teplých letných 

nocí. Chvíle oddychu postupne meníme za pracovné po-

vinnosti. Pracovné povinnosti v obci je potrebné si plniť aj 

počas dovoleniek, lebo ţivot v obci dovolenku nemá. Pre-

to mi dovoľte, aby som Vám  po dlhšej dobe stručné zhr-

nul udalostí a podujatia, ktoré sa od vydania predchádza-

júceho čísla Sokoľských zvestí v našej obci uskutočnili. Aj 

keď sa nám nepodarilo spraviť všetko, čo bolo a je potrebné, predsa len sme úspešne uskutočnili mnoho podujatí, zrealizovali 

viacero projektov, budovali, písali ţiadosti a zabezpečovali chod obce. Pokračujúcou úlohou je vysporiadanie pozemkov pod 

miestnymi komunikáciami a cintorínom, oprava a údrţba rigolov, verejných priestranstiev a obecných budov.  

 K snahe o skrášlenie verejného priestoru a ochrany ţivotného prostredia do budúcna môţu prispieť viac svojou aktivitou 

aj občania obce Sokoľ.  Svojím konaním, prístupom a správaním kaţdý z nás vie ovplyvniť ako ţivotné prostredie, tak aj medzi-

ľudské vzťahy a okolie, v ktorom ţijeme. Tak, ako vyzerá naša obec nezávisí len od starostu a poslancov, ale aj od kaţdého 

z nás, od ľudí, ktorí tu ţijú, vlastnia nehnuteľnosti a v nekonečnom rade aj tých, ktorí navštevujú našu obec z dôvodu oddychu, 

rekreácie a záhradkárčenia. 

 A tu sa naskytuje ďalšia  priorita a cieľ. A to je docieliť aby sme prejavovali  viac rešpektu jeden voči druhému, viac poro-

zumenia, komunikácie, spolupatričnosti, spolupráce, odhodlania a snahu nachádzať tie najlepšie a najjednoduchšie východiská 

zo stále prichádzajúcich nových problémov. Na dosiahnutie tohto cieľa by mali slúţiť aj spoločne organizované kultúrno-

spoločenské akcie, ktoré by vychádzali práve zo záujmu obyvateľov obce a s ich aktívnou účasťou. O tom, ţe ja spoločne 

s poslancami sme ochotní podporiť akúkoľvek zmysluplnú aktivitu našich občanov svedčia práve akcie uskutočnené za uvedené 

obdobie, a ktoré si pripomenieme na ďalších stranách týchto Sokoľských zvestí. V októbri pri príleţitosti „Mesiaca úcty 

k starším“ pripravujeme posedenie so seniormi, ako aj  rodinnú veselicu rodičov s deťmi, ktorú organizuje v našom kultúrnom 

dome Farský úrad, Občianske zdruţenie Štvorlístok Hornádu, obce Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ a Druţstevná pri Hornáde. 

Na prelome rokov plánujeme uţ po štvrtýkrát tradičnú silvestrovskú zábavu rodičov s deťmi. 

 Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí sa akoukoľvek činnosťou podieľali na rozvoji 

a zveľaďovaní obce a ţivota v nej a popriať Vám  krásne preţitú pestrofarebnú jeseň. 
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Ing. Ľuboš  Šuca, starosta obce 
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Aranţovanie veľkonočných dekorácií 
 

Nejedná ţienka chce 

mať v domácnosti nie-

len poriadok, ale aj 

pekne, útulne vyzdo-

bený a skrášlený prie-

stor v byte, dome, ale 

aj pred domom alebo 

v záhradke. Túţba  

výzdoby je oveľa viac 

podnecovaná prícho-

dom rôznych slávností a sviatkov. Jednou z takýchto príleţi-

tostí bola aj Veľká noc, kedy Klub seniorov v spolupráci s OÚ 

Sokoľ zorganizoval stretnutie k svojpomocnej výrobe veľko-

nočných dekorácií rôznych typov, ktoré sa konalo 13.4.2019. 

Stretnutie sa nieslo v duchu príjemnej atmosféry, vzájomnej 

pomoci a radosti z krásnych veľkonočných výzdob. 

       

Stavanie mája 
 

Tradícia stavania mája patrí k najkrajším, najveselším a najfa-

rebnejším tradíciám na Slovensku. Máj symbolizuje silu, hoj-

nosť, zrod nového 

ţivota. V minulosti 

stavali mládenci 

máj pred kaţdý 

dom, kde bývalo 

dievča na vydaj. V 

súčasnosti  sa sta-

vujú spoločné má-

je – na verejnom 

námestí obce. 

Stuţkami ozdobený strom symbolizuje krásu, ţenskosť, vitalitu 

a zdravie pre ţeny a dievčatá ako nositeľky ţivota. Zároveň 

poukazuje na jar - obdobie lásky, rozkvetu, prebúdzania sa 

prírody a zrodu nového ţivota. Tradíciu stavania mája v našej 

obci nám 1.5.2019 priblíţil a spevom spríjemnil  folklórny súbor 

Sokoli za účasti detí z MŠ v Sokoli. 

 

Sokoľská turistika  
 

8. máj uţ tradične niekoľko rokov patrí v našej obci priazniv-

com - nadšencom prírody a turistiky. Inak to nebolo ani toho 

roku. Aj keď s určitými obavami, ktoré sa týkali počasia, OÚ 

v Sokoli usporiadal a zorganizoval Sokoľskú turistiku. Trasa 

pochodu prebiehala od ul. Malinová -  Kráľova studňa - Biela 

skala - Vysoký vrch - Hrad Sokoľ, kde sa konala sv. omša 

v lone prírody, 

ktorú slúţil du-

chovný otec 

Mgr. S. Stron-

ček. Po omši sa 

pokračovalo na 

p o ľ o v n í c k u 

chatu pod 

Ţriedlami, kde 

si turisti vychut-

nali teplý guľáš, 

ktorý pripravili 

zamestnanci OÚ pod vedením p. Lengeňovej. Deň tohto po-

chodu bol jediným dňom v týţdni, kedy nepršalo a preto sme 

sa  mohli tešiť z pekného a priaznivého počasia. Tešíme sa, ţe 

„Niekto Tam Hore nám to prial“. 
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Deň obce Sokoľ – Stretnutie bod Balkom 

 
 Deň obce je jednou z najväčších kultúrno - spoločen-

ských akcií, kde sa ľudia stretnú, zabavia, zašportujú si a za-

spomínajú. Takýmto dňom bol aj 22. júl 2019, kedy sme sa 

spoločne stretli na futbalovom I hrisku pod Balkom. Oslavy 

našej obce za-

čali sv. omšou, 

ktorá bola obe-

tovaná za oby-

vateľov Sokoľa. 

Ďalej nasledo-

val  uţ tradičný, 

ale nesúťaţný 

futbalový zápas 

c h l a p c o v 

a chlapov.  Pre 

deti boli pripra-

vené rôzne 

atrakcie – ukáţka hasičskej techniky, súťaţe usporiadané ZŠ, 

maľovanie na tvár, 

jazda na poníkovi a 

skákací hrad, kde si 

mohli uţiť kopec zá-

bavy. Tí odváţnejší si 

vyskúšali svoje zruč-

nosti v poskytnutí 

prvej pomoci pod 

dozorom zdravotní-

kov zo Slovenského 

červeného kríţa, alebo poskytli svoje ruky kriminalistickým 

technikom z OKP 

KR PZ v Košiciach 

na  odber vzorky 

odtlačkov prstov.  

 Hovorí sa: 

„Deti sú naša bu-

dúcnosť.“ Preto 

sme veľmi radi, ţe 

v našej obci je 

mnoţstvo mla-

dých a aktívnych 

ľudí, ktorí sa neboja  predviesť svoje schopnosti a zručnosti, či 

uţ v športe, zápasení, spievaní, tancovaní alebo moderovaní. 
A ako to uţ 

býva zvykom 

na takejto uda-

losti nesmie 

chýbať spev, 

hudba, tanec 

a zábava, 

o ktorú sa po-

starali folklórne 

s ú b o r y 

a spevácke skupiny: Sokoli, Karička, Vrecenko, Studnička, det-

ský súbor Garbočan, deti z MŠ v Sokoli pod vedením Márii 

Holubovej, Ale-

xandra a Peter 

B r u t o v s k í . 

V úvode prog-

ramu sa zá-

stupcovia obce 

S o k o ľ  

a členovia vý-

boru ŠK Sokoľ 

pri príleţitosti 

v ý z n a m né ho 

ţivotného jubilea poďakovali a odovzdali Čestnú plaketu             

p. Viliamovi Lastoveckému – predsedovi ŠK Sokoľ, za rozvoj 

športu a futbalu 

v Sokoli. Ďalej po-

kračoval kultúrny 

program, ktorý sa 

niesol pod taktovkou 

PhDr. Vladimíra 

Franku  

a ktorým nás  spre-

vádzala mladá mo-

derátorská dvojica 

Simonka Anďalová a Johanka Kurucová. Preto sa im chceme  

aj touto cestou poďakovať za ich obetavosť a čas. Zároveň 

vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom,  pracovníkom obecné-

ho úradu 

a pracovníkom 

MŠ, ZŠ, ŠJ, pos-

lancom a spon-

zorom, ktorí sa 

podieľali akým-

koľvek spôso-

bom na realizá-

cii tohto podu-

jatia. Celodenný 

program sme 

ukončili diskoté-

kou pod holým 

nebom so sku-

pinou  

Relax 

     Party  

  Band. 

 
 

 

 
Mgr. Jana Šucová 
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 „Darujme si čas!“  V tomto duchu sa niesol uţ 14. roč-

ník Detského kresťanského letného tábora. Od 9. do 12. júla sa 

náš kultúrny dom premenil na stroj času. Ako po minulé roky, 

aj tentokrát bol pre deti prichystaný pestrý program. Za štyri 

dni sme zaţili Vianoce v júli, kráľovskú svadbu, uzdravili sme 

chorého panovníka, oslobodili vojaka z Pevnosti Boyard, vy-

mieňali tovar za tovar, vyskúšali sme si  Olympijské hry v bu-

dúcnosti ale aj mnoho ďalšieho. Na tábore sa zúčastnilo 55 

detí, pre ktoré vymýšľal program tím šesťnástich animátorov, 

pod vedením pani učiteľky Valiky Kurucovej, duchovného otca 

Stanislava Strončeka a Janika Šašaka, ktorí sú dušou tábora uţ 

od jeho začiatkov. Počas kaţdodenných svätých omší, ktoré 

deti spoločne pripravovali,  sme sa posilnili na duchu a nabrali 

nových síl a od-

vahy do ďalšieho 

dňa. O hladné 

krky sa starali 

naši skvelí kuchá-

ri, ktorých tradič-

ne organizovala 

naša teta “Agy” 

Trefová. Sme 

radi, ţe sme sa 

po dlhšom čase  mohli opäť vrátiť domov -  do našich krás-

nych sokoľských lesov, kde nás privítal pán starosta Ľuboš Šu-

ca. Spolu s manţelkou Jankou nám pomáhali deň čo deň, za 

čo im patrí naša vďaka. Nemali problém vyniesť koše, či si s 

deťmi večer zatancovať. Boţiu prítomnosť medzi nami sme 

vnímali aj pri spievaní našej táborovej hymny, kde sme si ver-

šami  “len Náš Pán ti to všetko dal, len Náš Pán vţdy za tebou 

stál..” pripomínali Jeho dobrotu, láskavosť a milosrdenstvo.  V 

neposlednom rade chceme poďakovať aj vám, milí Sokoľča-

nia, za vašu trpezlivosť a ústretovosť voči našim táborovým 

časolezcom.  

 

DETSKÝ KRESŤANSKÝ LETNÝ TÁBOR 

Johanka Kurucová, animátorka 



V časoch najväčších klimatických zmien aké kedy naša 

Zem zaţila, sme sa aj my, partia mladých dievčat rozhodli 

prispieť svojou 

malou troškou 

k jej záchrane. 

Vedeli ste, ţe 

odevný priemy-

sel patrí medzi 

najväčších zne-

čisťovateľov na-

šej planéty?  

A taktieţ, ţe 

priemerný Euró-

pan vyhodí aţ 

25kg oblečenia ročne? Aj tieto zaráţajúce fakty nás priviedli 

k myšlienke SWAP SECOND HANDU. 

 Čo je to SWAP SECOND HAND? Je to výmena uţ pou-

ţitého, ale zachovalého oblečenia, ktoré Vám z určitého dô-

vodu uţ len stojí v skrini 

a môţe ešte niekoho potešiť. 

Celá udalosť bola úplne za-

darmo, stačilo iba prísť 

a vybrať si nové kúsky.  

 Po pár týţdňoch prí-

prav sa vďaka nášmu ochot-

nému pánovi starostovi a iným 

ľuďom, ktorí nám nezištne 

pomohli, konal v kultúrnom 

dome v Sokoli náš prvý SWAP 

sekáč. Práve 10. augusta sa 

dvere KD dokorán otvorili pre 

všetkých, ktorí si chceli oţiviť 

alebo vymeniť šatník bez zbytočného nakupovania nových 

kúskov.  

 Milým prekvapením 

pre nás bola vysoká účasť 

a taktieţ veľmi pozitívne 

ohlasy na túto akciu. Chce-

me sa ešte raz poďakovať 

pánovi starostovi, ţe nám 

umoţnil zorganizovať túto 

akciu, tieţ milým pracovníč-

kam obecného úradu, ktoré 

nám pomohli s propagáciou 

a taktieţ všetkým, ktorí nás 

akokoľvek podporili, alebo 

nám pomohli. V neposled-

nom rade ďakujeme všet-

kým, ktorí sa zúčastnili a dali nám mnoho milých slov 

a povzbudení a tieţ pocit, ţe celé naše úsilie stálo za to. 

 

___________________________________________ 

 Klub dôchodcov vytvára priestor pre stretávanie sa se-

niorov vo voľnom čase.  Tento čas sa snaţíme vyuţiť zmyslu-

plne. Dňa 12. júna 2019 

sme si naplánovali spolu 

so seniormi z Kostolian 

výlet do Poľského mesta 

Tylicz, kde sme navštívili 

kostol, v ktorom odslúţil 

omšu náš pán dekan. Po 

omši bola prehliadka krí-

ţovej cesty zakončená na Golgote. Po týchto pekných záţit-

koch sme navštívili aj veľmi pekné kúpeľne mesto Krynica.      

12. júla 2019 sme navštívili keţmarské remeselnícke trhy, pre-

zreli sme si nádvorie hradu, ručne vyrobené výrobky pred-

viedli zruční remeselníci a kuchári nás ponúkli ich špecialitami. 

Voľný čas sme 

si spríjemnili 

p r e h l i a d k o u 

v Levoči. 

Z výletov sme 

si odniesli krás-

ne záţitky. 

1 0 . o k t ó b r a 

2019 je naplá-

novaný zájazd 

do Poľska No-

vý Targ, na ktorý Vás pozývam. 28. decembra sa pripravujeme 

na silvestrovské posedenie 

s jubilantmi. 

Teším sa na vašu účasť 

     SOKOĽSKÉ ZVESTI Občasník Obecného úradu Sokoľ 

5 

SWAP team 

SWAP 

Klub dôchodcov 

Milan Koša, predseda Kubu 

dôchodcov  

Pestovateľský úspech našej členky.  

Tekvica má 35 kíl 



NOVINKY ZO ZAKLADNEJ ŠKOLY 

 Od 1. apríla 2019 je zaregistrovaná na Ministerstve kul-

túry SR Školská kniţnica, ktorá je organizačným útvarom Zá-

kladnej školy, Kamenná 1, Sokoľ.  

     Kniţnica je odborným, študijným, informačným, interneto-

vým a čitateľským centrom najmä pre ţiakov, pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov školy, obecného 

úradu a občanov obce Sokoľ. Nachádza sa v samostatnej 

miestnosti, ktorá je súčasťou ZŠ.  K dispozícii je momentálne 

1 410 dostupných titulov kníh. Veľká časť z nich je delimitova-

ná z bývalej Obecnej kniţnice. Bliţšie informácie nájdete na 

http://www.obecsokol.sk/-skolska-kniznica . 

 ZŠ je zapojená v projekte InfoGate, čo je databáza 

kníh, v ktorej nájdete viac ako 1.5 milióna záznamov kniţných 

titulov. Predstavuje unikátnu zbierku bibliografických zázna-

mov obohatenú o pouţívateľské hodnotenia a komentáre. In-

foGate poskytuje moţnosť vyhľadávať v katalógoch všet-

kých zapojených kniţníc prostredníctvom jedného dotazu. 

Prihlásení čitatelia môţu v elektronickom portáli 

 vyhľadávať tituly zapojených kniţníc; 

 zobraziť si dostupnosť nájdených titulov v jednotlivých 

kniţniciach, zoradené podľa najbliţšej kniţnice od vašej pozí-

cie; 

 zobraziť aktuálnu dostupnosť jednotlivých exemplárov vo 

vybraných kniţniciach; 

 prejsť z detailu záznamu na 1 klik do online katalógu ma-

t e r s k e j  k n i ţ n i c e .                                                                                          

Postup ako sa stať registrovaným čitateľom získate na  

zssokol1@gmail.com, alebo tel. čísle +421 55/698 60 61. 

 

Mgr. Ladislav Petras, riaditeľ ZŠ 

ŢIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE 

 Ani sa nestíhame čudo-

vať ako ten čas letí. Prázdniny 

skončili a opäť je tu September.                    

Mnohí z rodičov viedli svoje 

dieťa do MŠ po prvýkrát. Prvé 

dni v škôlke sú zvyčajne oveľa 

ťaţšie pre rodičov ako ich deti.                                                                  

 Deti v našej materskej 

škole sú  spokojné aj keď sa eš-

te kde – tu objaví aj slzička.            

Vládnu kamarátske vzťahy a 

spoločne sa tešíme z kaţdého 

p r e ţ i t é h o  d ň a .                                                                 

 Keď si dieťa uvedomuje, 

ţe je milované, odhaľuje vo svojom ţivote tajomstvo šťastia.                 

Šťastné deti sú zdravšie, úspešnejšie a aktívnejšie. Spolu sa 

budeme usilovať  aby v MŠ bolo čo najviac šťastných detí.   

Okrem plnenia úloh ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRA-

MU PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH 

ŠKOLÁCH, pripravujeme v spolupráci s rodičmi aj rôzne akti-

vity:                                                    

Október – Zber jesenných plodov – „Z babičkinej záhrady“ 

a mesiac úcty k starším – „Ľúbim dedka, ľúbim babku“ 

November – ochutnávka jedál „Zdravé dobroty“ a súťaţ 

o najkrajšieho šarkana v spolupráci s rodičmi „Šarkaniáda“ 

December – stretnutie s Mikulášom, výstava perníkov 

a vianočná koleda 

Január – Deň snehových radovánok a kŕmenie vtáctva 

Február – Fašiangový karneval 

Marec – „Mám básničku na jazýčku“ a týţdeň s rozprávkou 

Apríl – Dobré ráno príroda – „Deň zeme“ a „Deň otvorených 

dverí“ 

Máj – Deň matiek a návšteva ZŠ 

Jún – Týţdeň detskej radosti – MDD, výlet a „Jánska noc“ – 

rozlúčka s predškolákmi 
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Mária Holubová, riaditeľka MŠ 

http://www.obecsokol.sk/-skolska-kniznica
https://www.infogate.sk/?fn=IGLibraries
mailto:zssokol1@gmail.com


 

 

 

Športový klub Sokoľ asi pred mesiacom a pol začal 

svoju novú futbalovú éru. Po troch rokoch spolupráce s FC 

Lokomotívou Košice, kde sme pôsobili ako B - muţstvo, sme 

sa rozhodli v spolupráci nepokra-

čovať ,  nakoľko nedoš lo 

k vzájomnej dohode s novými 

majiteľmi klubu. 

 V lete sme stali pred 

myšlienkou ako ďalej. Nepripustili 

sme však, aby futbal v Sokoli zno-

va zanikol, keďţe máme vybudo-

vaný futbalový areál, ktorý nám 

závidia aj kluby hrajúce vo vyšších súťaţiach. Rozhodli sme sa 

preto radšej začať od nuly.  

Novou myšlienkou bolo dotiahnuť do futbalového 

muţstva dospelých - hlavne Sokoľčanov a futbalistov 

z okolitých obcí. Mám pocit, ţe sa to celkom dobre darí. Mu-

sím povedať, ţe ma nikto z oslovených neodmietol a kaţdý 

komu zdravie dovolí prisľúbil pomoc. Futbalisti boli prihlásení                                     

do VI. Ligy Košice - mesto, kde je našim cieľom zotrvať a súťa-

ţiť aj v nasledujúcich sezónach.  

 Okrem muţstva dospelých, sme mali v minulom ob-

dobí prihlásené do okresnej súťaţe i muţstvo  detí do 11 ro-

kov. Vzhľadom na to, ţe niektorí uţ nemôţu hrať za túto ve-

kovú kategóriu, rozhodli sme sa ich prihlásiť tento rok do sú-

ťaţe pre deti do 13 rokov. Aj touto cesto by som chcel pozvať 

všetky deti od 6-13 rokov na tréningy. Vítane sú aj dievčatá, 

ktoré v tejto vekovej kategórii môţu hrať spolu s chlapcami. 

Rodičov zároveň informujeme, ţe tréningy a starostlivosť majú 

deti v našom športovom klube ZADARMO. 

Asi viacerí z Vás mi dáte za pravdu, ţe v súčasnosti 

počet detí, ktorí športujú rapídnym tempom ubúda, preto bu-

deme radi, ak rodičia a deti vyuţijú túto moţnosť a prídu si 

s nami zašportovať. Rovnako pozývame všetkých Sokoľčanov 

a priaznivcov futbalu na zápasy našich detí ako aj muţov, 

o ktorých budete informovaní prostredníctvom miestneho 

rozhlasu.  

V závere mi nedá, aby som nevyslovil prosbu k našim 

podnikateľom a ostatným spoluobčanom o akúkoľvek pomoc, 

či uţ finančnú alebo materiálnu, ktorá pôjde výlučne na chod 

športového klubu. Prispieť je moţne  v budúcom roku aj daro-

vaním formou 2 % z dane, kde je ŠK Sokoľ zaevidovaný. 

 V prípade, ţe chcete vedieť viac o chode nášho klubu, 

prosím, kontaktujte ma na emailovej adre-

se robo.kover@gmail.com alebo na  tel. č. 0907 301 818.                           

 

 

______________________________________________________________ 

 

VYPÚŠŤANIE ŢÚMP 

 Obecný úrad Sokoľ opakovane  aj na základe neustá-

lych sťaţností od občanov upozorňuje na prísny zákaz vypúš-

ťania obsahu ţúmp 

a septikov na verejné prie-

stranstvá, do jarkov, potokov 

a na poľnohospodárske pô-

dy. Nepovoleným vypúšťa-

ním fekálií, ţúmp, septikov 

a spodných vôd  si sami zne-

príjemňujeme ţivot v našej 

obci a poškodzujeme ţivotné prostredie.  

 Zamestnanci obecného úradu pri čistení a údrţbe rigo-

lov pravidelne monitorujú neidentifikovateľné výpusty 

v potokoch a rigoloch. V prípade zistenia, ţe tieto sa vyuţívajú 

na vypúšťanie fekálií budú tieto výpusty bezodkladne odstrá-

nené a vlastník riešený. V prípade ak nedôjde k náprave  

a vpusty nebudú identifikovateľne, budú tieto vpusty  pri re-

konštrukcií rigolov postupne odstraňované.   

ÚHRADA NEDOPLATKOV  

Upozorňujeme tých občanov, 

ktorí neuhradili svoje záväzky 

za rok 2018 a predchádzajúce 

roky na dani z nehnuteľnosti, 

k o m u n á l n o m  o d p a d e 

a miestnej dani za psa, aby tak 

urobili do 31.10.2019. Práve 

v tomto čase prebieha príprava 

podkladov  k daňovému exe-

kučnému konaniu, ktoré je konaním, v ktorom správca dane z 

úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, peňaţné plnenie 

uloţené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky.  

 

Ing. Róbert Köver, klubový manaţér 

 

SOKOĽSKÉ ZVESTI Občasník Obecného úradu Sokoľ 

7 

    ŠK SOKOĽ 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU 
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SOKOĽSKÉ ZVESTI 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU  

 ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU PSOV 

Obecný úrad opätovne upozorňuje všetkých chovateľov a 

majiteľov psov na prísny zákaz voľného pohybu psa na verej-

nom priestranstve z dôvodu 

ochrany zdravia občanov, 

najmä detí. Na verejnom prie-

stranstve je moţné vodiť psov 

len na vôdzke a s náhubkom. 

V prípade, ţe psy z dvora 

opakovane utekajú, prosíme 

majiteľov o vykonanie účin-

ných opatrení na ich zabezpečenie. Dodrţiavaním platnej le-

gislatívy môţeme predísť nepríjemnostiam a uloţeniam prí-

padnej finančnej pokuty aţ do výšky 166,- € 

 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 

 Obecný úrad  prosí majiteľov motorových vozidiel, aby 

na parkovanie vyuţívali svoje vlastné súkromné pozemky. Vo-

zidla ako v lete tak aj v zimnom období tvoria prekáţku 

v cestnej premávke a bránia údrţbe verejného priestranstva, 

pri ktorom môţe dôjsť k poškodeniu vozidla. Rovnako na zá-

klade podnetov občanov vyzývame majiteľov nehnuteľnosti, 

ktorí si svojvoľne umiestňujú pred brány a ploty  kamene, stro-

my prípadne iné predmety, čím vytvárajú prekáţky na miest-

nych komunikáciách (najmä na Veternej ulici), aby  tieto pre-

káţky odstránili, aby pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce 

mohol aj naďalej plniť účel miestnej komunikácie. Šírka parcely 

vo vlastníctve obce  v uvedenej lokalite určenej na komuniká-

ciu je cca 5 m od oplotenia. Vzdialenejšie pozemky sú 

v súkromnom vlastníctve. Týmto opatrením by sa malo do-

siahnuť, ţe jazdou a parkovaním sa nebude zasahovať do súk-

romných pozemkov.  

 

OZNAM - CINTORÍN 

Obecný úrad prosí nájomcov hrobových miest na dodrţiava-

nie povinnosti súvisiacich s nájmom hrobového miesta a to 

najmä: 

 na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu hrobového 

miesta a jeho  okolia,   

 oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zme-

ny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových 

miest, najmä zmeny a kontaktné údaje nájomcu,    

 budovať akékoľvek stavby alebo upravovať existujúce 

stavby (napr. pomník) len so súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska, 

 na novom cintoríne 

svojvoľne budovať 

ohrádky, nadstavby, 

záhony okolo pomní-

kov, poškodzovať 

trávnik, rôznymi vý-

sadbami. Uţ vybudo-

vané záhony výsadby 

a ohrádky prosíme bezodkladne odstrániť, 

 pravidelne odstraňovať zvädnuté, alebo inak znehod-

notené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby, 

 uhradiť poplatok za prenájom hrobového miesta. 

V prípade ak ste neuhradili poplatok za prenájom hro-

bového miesta, je potrebné ho uhradiť  v čo najkratšej 

dobe, 

 kontrolovať platnosť nájomnej zmluvy, aby nedošlo 

k zrušeniu hrobového miesta. 

 

 

VÝZVA MOTORISTOM 

 Obecný úrad vyzýva vodičov, aby dôsledne dodrţiavali 

predpísanú rýchlosť 50 km/h pri jazde po miestnych komuni-

káciách, ale najmä pri vchádzaní a vychádzaní z obce v smere 

na Kostoľany nad Hornádom. Týmto Vás ţiadame 

o maximálnu ohľaduplnosť, pochopenie a zároveň dodrţiava-

nie  ostatných dopravných predpisov v záujme všetkých účast-

níkov cestnej premávky.  Stav a situácia na komunikáciách 

v obci a blízkom okolí bude aj naďalej monitorovaná políciou. 

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 rozhod-

nete zapojiť do tvorby tohto občasníka zaslaním zaujímavých fotografií 

z obce alebo aj dokonca článkom o aktivitách či združeniach v obci. 
Grafický návrh a spracovanie - Ing. Gabriel Tutoky, PhD., poslanec OZ  
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