
   

  

Upozornenie pre všetkých majiteľov a držiteľov psov  

Obecný úrad  Sokoľ, na 
základe neustálych a opakujúcich 
sa sťažností občanov na voľný 
pohyb psov v našej obci, týmto 
žiada všetkých majiteľov 
a držiteľov psov na území obce 
Sokoľ, aby si riadne zabezpečili 
svojich psov vo svojich príbyt-
koch – vo svojich chovných zariadeniach 
a neumožnili im tak voľný pohyb  po obci, nakoľko 
tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých ob-
čanov obce.   

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlast-
níkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať 
tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohro-
zoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majet-
ku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 
spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobeha-
júce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, 
a to nielen našich ob- čanov, pohybu-
júcich sa každodenne 
po obci.  

Preto Vás, vá-
žení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žia-
dame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich 
chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to 
v rámci svojich možností. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zá-
kona NR SR č. 282/2002 Z. z., je voľný pohyb psa na 
verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, 
zakázaný. V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 
282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí 
držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem 
priestorov na to určených.  

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom 
psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany 
majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k 
odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov 
psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút. 
 
Vypúšťanie fekálií  
 

Obecný úrad  Sokoľ  upozorňuje všetkých obča-
nov, aj vzhľadom k tomu, že vzrásta počet sťažovate-
ľov, preto je prísny zákaz vypúšťania fekálií priamo, 
alebo zo žúmp a septikov do priekop, potokov a na 
verejné priestranstvá. Takýmto konaním sa občan do-
púšťa porušovania: 
• Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskor-

ších zmien a predpisov, 
• Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskor-

ších zmien a predpisov, 
• VZN Obce Sokoľ  o odpadoch č. 2/2015. 

Nedovolené vypúšťanie fekálií znečisťuje život-
né prostredie, spodné vody /aj vlastné/ a znepríjemňu-

je život zápachom celej ulici. Opakované 
porušenie týchto 
zákonov bude obec 
riešiť v priestupko-

vom konaní prostred- níctvom Obvodného úradu 
životného prostredia Košice- okolie a Obvodného od-
delenia policajného zboru Košice - okolie. V prípade 
kontroly zo Životného prostredia je občan povinný sa 
preukázať dokladmi o likvidácii obsahu žumpy. Ďaku-
jeme občanom, ktorí týmto spôsobom vyvážajú obsah 
domových žúmp. 
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Vážení občania Sokoľa,  
 
máme tu leto. Toto číslo Vám pripomenie, čo všetko sa u nás v obci dialo od zimy, až po dnešok. Urobi-
lo sa pár akcií, pri ktorých mi pomáhalo nezištne veľa ľudí a tým vytvorili príjemnú atmosféru pre nás 
všetkých. 
                                                                                                                                                Ing. Martina Dutková, PhD.  

 

(Pokračovanie na strane 2) 
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Poplatok za komu-
nálny odpad 

 

Občania, ktorí majú uhradený poplatok za ko-
munálny odpad si môžu prevziať nálepky Fúra pre rok 
2015, ktorú je potrebné si prilepiť na Kuka nádobu. 
Jedna kuka nádoba s nálepkou v zmysle  VZN č. 2/ 
2015 je stanovená na 4 obyvateľov.  

 
VÝZVA MOTORISTOM 

 

Obecný úrad vyzýva 
vodičov, aby dôsledne dodr-
žiavali predpísanú rýchlosť 
50km/hod. pri jazde po 
miestnych komunikáciách, ale najmä pri vchádzaní 
a vychádzaní z obce smerom na Kostoľany nad Hor-
nádom. „Cestní piráti“ pri rýchlej jazde ohrozujú nie-
len svoje zdravie, ale zdravie, životy školopovinných 
detí a ostatných obyvateľov obce. Obecný úrad sa 
v najbližších dňoch obráti na príslušné orgány 
s požiadavkou o častú kontrolu rýchlosti v tomto úse-
ku. 

Most pri Hornáde 
 

Upozorňujeme na vážne ne-
bezpečenstvo pri prechode po moste 
cez Hornád - na ľavom brehu rieky 
je v dôsledku povodní v roku 2008 
a 2010 veľmi oslabený oporný pi-
lier. Hrozí zrútenie mosta! Obecný 
úrad dôrazne upozorňuje na reálne nebezpečenstvo 
ohrozenia života pri prechode cez most, NEVYUŽÍ-
VAJTE TÚTO MOŽNOSŤ PRECHODU CEZ HOR-
NÁD ! ! ! 

Odpady a nepovolené skládky 
 

Na rôznych okrajových lokalitách našej obce 
vznikajú čierne skládky. Obec v minulosti vynaložila 
finančné prostriedky na ich likvidáciu. Najväčší prob-
lém je na Rožku, v lokalite Uhrinč a v lokalite Zá-
humnie. Stavebný 
odpad nám tu priná-
šajú aj občania 
z iných obcí. V tejto 
súvislosti Vás milí 
občania vyzývame, 
aby ste si takéto ko-

nanie všímali a bezodkladne  ho na-
hlasovali na obecnom úrade. Len zvý-

šením všímavosti vieme našu obec zve-
ľadiť.  V prípade nahlásenia obec podstúpi konanie 
Policajnému zboru, alebo Spoločnej úradovni Benia-
kovce.  

Od 1.1.2016 bude v platnosti nový zákon 
79/2015 o odpadoch, kde sa kladie veľký dôraz na 
separovaný zber  (plasty, tetrapaky, fľaše, papier, 
elekroodpad.... ). Preto prosíme obyvateľov obce, aby 
separovali jednotlivé komodity. Na obecnom úrade si 
môžu vyzdvihnúť farebné sáčky na separovaný zber. 
Týmto znížime náklady obce na komunálny odpad. 
Ak občania majú staré nepoužité pneumatiky, môžu 
ich priniesť k Obecnému úradu a následne bude za-
bezpečený odvoz v 33. týždni 2015. Zberom papiera 
môžete pomôcť nášmu klubu dôchodcov a priniesť ho 
na Obecný úrad v čase úradných hodín.  
 
Pomoc starším  
  

Opätovne pripomíname občanom, že aktivační 
pracovníci môžu pomôcť starším občanom, ktorí sú 
osamelí a zdravotne ťažko postihnutí, ktorí si nevedia 
pomôcť sami, či už výberom liekov, kosením trávni-
ka, rúbaním dreva a pod.. Pomoc starším nahláste sta-
rostke obce Sokoľ. 
  

SPEVÁCKY ZBOR 
 

Týmto chceme informovať 
všetkých Sokoľčanov, že v obci za-
čal pôsobiť ľudový spevácky zbor – 
SOKOLI pod vedením Márie Koleničovej. Tí, ktorí 
majú v sebe cit pre ľudovú pieseň a chuť pridať sa, 
budú vítaní. Určite ste zaregistrovali, že náš zmiešaný 
zbor má pestré zloženie a to aj vekové. Po prázdni-
nách pokračujeme ďalej! Veď to stojí za to, keď poču-
jete ako Vám ľudia tlieskajú či už v Parchovanoch 
alebo doma  v Sokoli.  

    Vystúpenie spev. súboru SOKOLI v Parchovanoch 

(Pokračovanie zo strany 1) 
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 VÍTANIE JARI 

Stretnutie v Kultúrnom dome 
Fašiangy končia, začína pôst a príprava na veľ-

konočné sviatky, ktoré sú zároveň i synonymom jari. 
Starostka obce prišla s nápadom pripomenúť si ľudo-
vý zvyk– vítanie jari s hudbou, spevom, sprievodom 
a Morenou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slávnostný sprievod -  Rozlúčka zo zimou  
 
Nebudeme rozoberať čo všetko bolo treba pri-

praviť, naplánovať a predovšetkým nájsť spevákov. 
Našli sa a nebolo ich málo. Keď prišiel deň „D“ stretli 
sa pred kultúrnym domom dokonca v krojoch. Od kul-
túrneho domu sa do sprievodu pridávali ľudia priláka-
ní spevom a tancom. S maličkými prestávkami sa 
sprievod dostal až k Hornádu, kde sme sa symbolicky 
rozlúčili so zimou, s chorobami a zlou náladou. Preto 
nedáme zaniknúť ľudovým tradíciám a zvykom, ktoré 
nám môžu priniesť  minimálne dobrú náladu.  

                  Ing. Štefan Dutko 
 

TRADIČNÁ MÁJOVÁ TURISTIKA 
8. mája 2015 o 9.00 hodine aj po tento rok sa 

konala májová turistika. Zraz bol pri Malinej. Pri sa-
motnom výstupe do cieľa si každý našiel svoje miesto 

nielen na od-
d y c h 
a posilnenie, 
ale i na zába-
vu. Aj počasie 
t u r i s t o m 
prialo. Prvou 
zastávkou ako 
už tradične 
býva bola Krá-

ľova studňa.  Voda 

z nej a opekačka dodali všetkým sily i chuť, či odvahu 
pokračovať ďalej. Cestou na hrad sme len mohli po 
niekoľký raz konštatovať, v akom peknom prostredí to 
žijeme. 

Náš hrad so slovanským krížom sa stal ďalším 
hromadným zastavením. Miesto opradené aj legenda-
mi sa v posledných rokoch stáva miestom duchovnej 
obnovy. Aj tohtoročná omša na hrade musela priniesť 
do duší pokoj, rovnováhu a duševnú radosť. K tomu 
prispelo nielen prostredie, ale i dobre načasované slo-
vá nášho dekana.  A to všetko podporené citlivou hud-
bou a spevom. Pokračovali sme k poľovníckej chate, 
kde bolo občerstvenie s guľášom. O dobrú náladu sa 
postaral pán Miki Štec s harmonikou. Ďakujeme, že 
sme si mohli pri ňom zaspievať. Už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník.                                       Ing. Štefan Dutko 

DEŇ MATIEK -  

Detičky z materskej škôlky  
Poďakovanie matkám, starým matkám, babič-

kám, tetám vlastne všetkým tým, ktorí svoje deti 
a vnúčaťa milujú a robia pre nich všetko. Veľké ďaku-
jem s bohatým programom pripravili deti materskej 
škôlky pod vedením riaditeľky p. Márie Holubovej, 
deti Základnej školy pod vedením Mgr. Valérie Kuru-
covej. Program obohatila aj umelecká škola z Košíc 
pod vedením p. Mgr. Henriety Gombíkovej.   

                     Ing. Martina Dutková, PhD.  
 
Stretnutie pod Balkom – Dní obce Sokoľ  

 
Prvý júlový víkend je nabitý programom. Začia-

tok prázdnin, Východná, Levočská púť a Dní obce 
Sokoľ. Miestom oslavy sa stalo naše sokoľské športo-
vo – spoločenské centrum Pod Balkom. 

Vážnosť a dôstojnosť sviatku obce už zrána po-
tvrdila aj slávnostná svätá omša. Po nej starostka obce 
privítala futbalové  mužstva-  Sokoľa, Družstevnej pri 
Hornáde a Kysaku, ktorí hrali o pohár starostky obce. 
Víťazom tohto turnaja sa stalo družstvo futbalistov 
z Družstevnej pri Hornáde.  A kým futbalisti trápili 
ihrisko, loptu i seba, hneď vedľa ihriska si rozbalili 
svoje „zbrane“ iné 4 mužstvá. A neboli hocijaké, boli 
to guľášové mužstvá 

 

. 

Sv. omša na Sokoľskom hrade  (Pokračovanie na strane 4) 
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Poďakovanie dobrovoľníkom  

Týmto spôsobom chcem poďakovať všetkým dobro-
voľníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas a   pomohli 
obci podporiť naše akcie:  
• Jaroslavovi Sepešimu za likvidáciu konariny, 
• Márii Koleničovej, Anne Špičkovej a Ing. Jarmile 
Vojtušovej za darovanie a výsadbu kvetov pri kul-
túrnom dome, 

• Františkovi Martináskovi pri koordinácii prác od-
vodnenia cestnej komunikácie v Uhrinči, 

• Ing. Martinovi Kočíkoví za prevádzkovanie webovej 
stránky a taktiež obsluhu zvuku na Dní obce Sokoľ,  

• Ing. Róbertovi Tóthovi za práce v oblasti informač-
nej techniky v základnej, materskej škole a v jedálni 
ZŠ a MŠ. 

• Viliamovi Rudymu pri koordinácii stavebných prác 
(odvodnenie bezbariérového bytu). 

• Kataríne Faktorovej st. za darovanie gaučovej súpra-
vy a kožených kresiel pre obecný úrad.  

• Kataríne Onderkovej za podarovanie ľudového ob-

rusu. 
• Ľubici Gaľovej za darovanie kancelárskeho nábyt-

ku pre obecný úrad.  
Zároveň chcem poďakovať dobrovoľníkom pri spolo-
čenských aktivitách. 
Vítanie jari – Miroslav Gábor, Stanislav Slovák. 
MDD – Mária Koleničová, Erika Lengeňová, Diana 
Senčáková, Adriana Lengeňová st., Adriana Lengeňo-
vá ml., Radka Mičáková, Dominika Bašistová, Tomáš 
Bednár, Michal Borovský, Mária Popovičová, Domin-
ka Bašistová, Michaela Szalayová,  
Dní obce Sokoľ – Michal Badida, Miroslav Gábor, 
Juraj Onderko, Radka Mičáková, Diana Senčáková, 
Jozef Oravec a spol., Matuš Andrejčák, Adriana Len-
geňová st., Tomáš Bednár, Stanislav Slovák, Viktor 
Slovák, Ing. Martin Kočík, Michal Borovský, Viliam 
Lastovecký, Ing. Štefan Dutko, Stanislav Slovák, deti 
z MŠ a ZŠ, Mikuláš Štec a vnuk Tomáš, Danko Falat, 
Alexandra Brutovská, Adriana Huličová, Bc. Ján Jur-
ko, Hasičský zbor z Košickej Belej a z Kostolian n.H. 

Ešte raz ďakujeme           
     Ing. Martina Dutková, PhD.  

tzv. guľášari. A tak Pod 
Balkom futbalisti hrali, „guľášári“ varili, dobrovoľníci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pripravovali priestor pre hlavný program a tí ostatní, 
čiže diváci sa dobre bavili. Predohrou hlavného prog-
ramu bolo odovzdávanie víťazných trofejí futbalistom 
a vyhodnotenie guľášovej súťaže odbornou porotou 
a tá si vybrala guľáš, ktorý uvaril  tím z obce  Obišov-
ce-Trebejov.  O dobrú náladu sa postarali HASIČI 
z Kostolian nad Hornádom a Košickej Belej, policajný 
zbor a Sokoliari, ktorí predviedli zaujímavé predstave-
nia. Okrem varenia guľášov sme si mohli pochutnať 
na domácich koláčikoch z kuchýň našich šikovných 
gazdiniek, za čo im patrí poďakovanie. 

Úderom 17. hodiny začal hlavný program prího-
vorom starostky obce Ing. Martiny Dutkovej, PhD. Jej 
príhovor navnadil Sokoľčanov na hrdostnú strunu ku 
obci, k jej tradíciám i k jej budúcnosti. Bolo príjemne 
počuť zoznam ľudí, ktorí prišli prejaviť a vyjadriť 
nám Sokoľčanom úctu i podporu. 

A potom začal prúd vystúpení v pestrej palete 

od našich detí cez  občianske združenie Žijem Hud-
bou, tanečnice z Košíc „Šťastná žena“, Saška 

a Danko, Mikulaš s Tomáškom až po Parchovianku 
z Parchovian, kým moderátorka nezahlásila zlatý kli-
nec – náš spevácky súbor. Piesne ako „Hej dumala 
moja mac“, „Kone mám na jarku“ až po „Sokoľskú 
hymnu“ zdvihli divákov zo sedadiel. Hlavný program 
skončil, aby až do rána bieleho znela hudba a tanec 
pod otvoreným  nebom.  

Za dobrú atmosféru, program a všetkého čo tam 
bolo majú zásluhu okrem iných aj naši sponzori: FÚ-
RA, STIHL, LEPASTAV, Michal Sukovský, Ing. 
Martin Senčák, Dream Gardens, s.r.o, Juraj Onderko, 
ŠK Sokoľ  o.z., Ing. Róbert Kӧver a Andrea Hreščá-
ková. 

Už len bodka na záver: Vďaka Bože za všetko 
a dovidenia o rok.                            Ing. Štefan Dutko 

(Pokračovanie zo strany 3) 

Futbalový tím Sokoľ 

Parchovianka 


