občasník Obecného úradu Sokoľ

ročník II

Číslo 2/2007

7. 3. 2007

Vážení občania,
prinášame vám hneď ďalšie číslo našich novín, v ktorých informujeme o februárovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, uvádzame základnú štatistiku o obyvateľoch obce a informáciu o úradných
hodinách obecného úradu a o kontaktoch naň.
z
II.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 20.2.2007 a medzi jeho hlavné body
programu patrilo schválenie návrhu rozpočtu obce na tento rok a zriadenie a personálne obsadenie komisií
obecného zastupiteľstva. Z uznesení zastupiteľstva vyberáme:
− poslanci schválili bežný rozpočet a kapitálový rozpočet obce na rok 2007, zámenu časti pozemku vo
vlastníctve obce na parcele č.8 s pozemkom vo vlastníctve Rastislava Mateja na parcele č.9, na ktorej sa
nachádza odpadová žumpa materskej školy, mesačný limit na služobný mobil starostu vo výške 1500,-Sk,
úradné hodiny obecného úradu, starostu obce ako sobášiaceho, zvýšenie mesačného poplatku za satelit
od apríla 2007 o 20,- Sk na celkovú výšku 180,-Sk (pri hlasovaní pri všetkých uzneseniach boli za všetci
poslanci),
− zastupiteľstvo zriadilo a obsadilo svoje komisie nasledovne:
Názov komisie:

Predseda:

Členovia:

finančná,legislatívna a pre správu
majetku

Viliam Lastovecký

Ľuboš Šuca, Jozef Senčák, Jozef Lengeň,
Ondrej Štofka

na ochranu živ. prostredia
a verejného poriadku

Štefan Bodnár

Ľuboš Šuca, Ing. Dagmar Valentová,
Ing. Imrich Kapráľ

stavebná a územného poriadku

Pavol Bednár

Miroslav Janočko, Ján Beer,
Rastislav Kuruc

na rozvoj vzdelávania, kultúry
a športu, pre mládež a soc. veci

Andrej Matej

Peter Varga, Anton Onderko, Pavol Šefčík,
Gabriela Erdödyová

pre ochranu verejného záujmu
Viliam Lastovecký
všetci poslanci
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie návrh výhľadových rozpočtov obce na roky 20082009, informácie starostu
¾ o svojej doterajšej činnosti a o zámeroch vo volebnom období 2006-2010,
¾ o zámere Železníc SR, a.s., modernizovať železničnú trať,
¾ o aktuálnych problémoch v prevádzke satelitu v obci,
¾ o pláne hlavných podujatí organizovaných obecným úradom v tomto roku
Redakčná rada Sokoľských zvestí bola na základe rozhodnutia poslancov rozšírená o Mgr. Valériu
Kurucovú.
Obecné zastupiteľstvo v rámci úsporných opatrení odporučilo starostovi obce zabezpečiť vypínanie
verejného osvetlenia v obci v čase od 24.00 hod. do 4.15 hod. v zimnom, jarnom a jesennom období
a opakovane uložilo Jozefovi Horňákovi v termíne do 31.3.2007 dať terén pred rekonštruovaným domom č.13
(Makarov dom) do pôvodného stavu.
Na rokovaní zastupiteľstva sa vďaka bohatej účasti občanov rozprúdila obsahovo a názorovo veľmi
zaujímavá a plodná diskusia, za čo jej aktérom ď a k u j e m e .
☼








A teraz niečo o základných šatistických údajoch o obyvateľstve našej obce:
v obci Sokoľ žije v súčasnosti 940 obyvateľov (z toho 203 detí, 128 dôchodcov, v produktívnom veku je
609 obyvateľov),
priemerný vek obyvateľov je 36 rokov
žien je 297 v produktívnom veku
mužov je 312 v produktívnom veku
v minulom roku sa narodilo 9 detí, zomrelo 7 obyvateľov
prvý narodený občan Košického kraja v roku 2007 Filip Šuca je aj prvonarodeným obyvateľov našej
obce

Medzi desiatich najstarších obyvateľov obce sa radia: Ondrej Koša – 92 rokov, Mária Garbaníková
a Mária Lastovecká – 88 rokov, Mária Kurucová a Margaréta Štecová – 87 rokov, Anna Kukučková, Anna
Balčíková a Margita Lastovecká – 86 rokov, Alžbeta Franková – 85 rokov a Margita Kišidaiová – 83 rokov.

☻
Vážení čitatelia,
obecný úrad zmenil svoje úradné hodiny a nezaškodí si pripomenúť aj kontakty naň:
Deň v týždni:

Úradné hodiny:

Pondelok

7.30 hod. - 16.00 hod.

Utorok

NESTRÁNKOVÝ

Streda

7.30 hod. - 17.00 hod.

Štvrtok

7.30 hod. - 16.00 hod.

Piatok

7.30 hod. - 12.30 hod.

DEŇ

Sobota

8.30 hod. - 10.30 hod.
Úradujeme aj v sobotu, kým bude trvať požiadavka z vašej strany, utorok je nestránkovým dňom.

Na obecný úrad sa dovoláte na telefónne čísla:

► 7290 470

0918 625 053
► 7290 469
► 7290 468

Fax:
E- mailová adresa:
SKYPE kontakt:
Internetová adresa:

- starosta obce PhDr. V. Franka

- pracovníčka OcÚ M. Chejnová
(dane,poplatky,správa majetku...)
- pracovníčka OcÚ G. Matejová
(stavby,evidencia pobytu,overovanie
podpisov a listín...)

►7290 468
obecsokol@stonline.sk (oficiálna adresa úradu)
starosta.sokol@hor-net.sk
Vlado Franka
www.sokol.netoviny.sk - stránka je v prestavbe

