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Vážení občania,
zima sa skončila a aj pre nás začína „ sezóna práce“. A tak ako pred rokom i teraz Vás chcem informovať, čo všetko sa v Sokoli urobilo za uplynulé obdobie. Nejde len o môj predvolebný sľub, že budem
o činnosti informovať, ale ide aj o to, aby ste vy občania boli v obraze a vedeli reálne posúdiť kvalitu
i kvantitu práce svojej starostky a zamestnancov obecného úradu.
Mrzí ma a je mi smutno, keď sa dozvedám ako bezmenní kritici podsúvajú ľuďom názor, že obec nič
nerobí. Nech sa teda pozrú okolo seba, nech sa pozrú na školu, škôlku, okolie KD, na ihrisko, na čistotu
v obci, komunálny odpad, na cintorín, na rôzne podujatia atď. A to už nehovoriac o veciach, ktoré sú
„neviditeľné“, ako je napríklad dlhová záťaž obce. Dovolím si tvrdiť, že vďaka dobrému gazdovaniu sme
takmer na nule. Kto o tom vie? Koho to zaujíma? Už vidím tie argumenty – ale naše cesty, kanalizácia ...
Áno je to pravda- ale to nie sú len posledné 2 roky čo sme stále ako na šnúrke, lebo „veď možno to tento
rok vyjde“. Snažíme sa, hľadáme cesty a sme neustále v očakávaní. A verte mi, nie je to príjemný pocit,
lebo i ja tak ako ostatne každý z duše, neznášam závislosť na ľubovôli niekoho iného.
Každý kto má dom a dvor chce a robí všetko preto, aby to mal pekné, príjemné.
Mojou prioritou je, aby peknou a príjemnou bola naša obec. Bezmenní kritici má dráždia a poburujú,
lebo je veľmi ľahko kritizovať a haniť bez znalostí veci, ale vďaka Bohu je tu i opačná strana- máme
v obci ľudí, ktorí chcú a radi pomôžu a pomáhajú, ktorým na obci naozaj záleží. A ich mená potom právom
zdobia náš občasník. A takýto ľudia mi vlievajú nielen silu, optimizmus ale i vieru v nášho človeka. Nuž,
posúďte sami náš rozmer práce a ak Vám niečo napadne alebo inšpiruje, dajte nám vedieť. U mňa žiaden
návrh neskončí v koši.
V roku 2015
 zapojenie sa do výzvy z Envirofondu na výstavbu
Kanalizácie a ČOV,
 zapojenie sa do výzvy z Envirofondu na výstavbu
Kompotoviska a zakúpenia pracovných strojov
a zariadení (Vo výzve na výstavbu kompostoviska
obec môže v prípade úspechu obdŕžať financie na
traktor, vlečku, čelný nakladač, mulčovač a iné mechanizmy),
 podanie žiadosti na kamerový systém v obci,
 oplotenie časti objektu MŠ,
 údržba objektov MŠ a ZŠ – na základe nedostatkov
kontroly z RUVZ (hygiena),
 oprava detského ihriska v MŠ,
 zriadenie Školského klubu detí,
 výmena okien časti obecného úradu,
 výber poplatkov za hrobové miesta a zmluvy - spracované zmluvy na hrobové miesta, kde poplatok činí
1,65 Eur na jeden rok, ktorý slúži na údržbu cintorína,
 zlegalizovanie prípojky vody na novom cintoríne,

 výstavba stanovištia kontajnerov pri Dome smútku,
 oprava komunikácií a rigolov v obci,
 čistenie 20 ročnej skládky na Lesnej ulici,
 údržba okolia ciest,
 výroba predajných altánkov,
 výberové konanie na riaditeľov MŠ a ZŠ,
 vymáhanie pohľadávok od nájomníkov bytov,
 opravy bytu č. 20 a výmena okien,
 odizolovanie bytu č. 19 - havarijný stav zatekania,
 nastavenia plynomerov v obecných bytoch podľa
projektu,
 oprava časti strechy (zatekanie do bytov),
 oprava trafa – cintorín, Požiarna zbrojnica a nový
cintorín,
 prerozdelenie systému práce na obecnom úrade,
 oprava drevených stoličiek v kultúrnom dome,
 webová stránka – rekonštrukcia webovej stránky
a zverejňovanie v zmysle platnej legislatívy,
 betónovanie cesty medzi ulicami Havrania a Pažitná,
pokračovanie na str. 2
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 v mesiaci október bola vykonaná kontrola inšpek-  vysypanie ciest - ulice Poľná a Veterná,
ciou elektrárni ohľadom čierneho odberu na obecný  odkúp cesty parcely na Slnečnej ulici za účelom
satelit. Kontrolou bolo vytknuté, že takáto kontrola zokruhovania cestnej komunikácie
bola už v roku 2012 a od toho času obec v tejto veci  spracovanie dokumentu Programu rozvoja obce
nezjednala nápravu. Momentálne stále s p. Maleté- 2015-2021.
rom (správca satelitu) na tom pracujeme, aby dali
kladne stanovisko VSD na prevádzku satelitu,
V roku 2016
Cintorín a Dom smútku















obmena stoličiek v kultúrnom dome,
výmena podláh na obecnom úrade,
čistenie a pastovanie parkiet v kultúrnom dome,
šitie a výmena opony v kultúrnom dome,
výspravky v kultúrnom dome, a maľovanie KD,
výspravky na obecnom úrade,
oprava plota na ihrisku pri KD,
osadenie úradnej tabule pri kultúrnom dome.

oplotenie starého cintorína,
vysporiadanie pozemku pod Domom smútku,
výroba striežky na Dome smútku,
výmena okien v Dome smútku I. etapa,
úprava terénu pri Novom cintoríne, osadenie panelov a presunutie kontajneroviská.
Oddychová zóna

Materská a základná škola

 pomoc pri oprave cesty k oddychovej zóne,
 pomoc pri dostavbe altánku,
 výmena okien MŠ + ZŠ, jedálne ZŠ a kuchyne ZŠ,  výmena okien vo futbalovej šatni,
 rekonštrukcia MŠ a ZŠ - sociálnych zariadení,  pomoc pri výstavbe exteriérového fitnes.
a riaditeľní,
 oprava odpadovej rúry v MŠ,
Iné
 rozšírenie základnej školy pre ročníky 1- 4,
 chodník MŠ a ZŠ,
 oprava rigola pri Hrabinách,
 získanie finančných prostriedkov z MŠ SR na re-  výsadba zelene v obci,
konštrukciu ZŠ 15 000 Eur,
 kamerový systém I. etapa,
 renovácia počítačovej učebne v ZŠ,
 výmena dopravného značenie + osadenie zrkadiel
 získanie prostriedkov na obnovu učební v ZŠ – výa DZ označenie reflexnými páskami,
mena školských lavíc,
 výroba ďalších stánkov – na vianočné trhy,
 zastrešenie pieskoviska v MŠ,
 odstránenie el. stĺpa na Hrabinách,
 zriadenie učebne v prírode v MŠ .
 orezávanie stromov pri miestnych komunikáciách,
 oprava rigolov a údržba ciest,
Nájomné byty
 3 mesačný Kurz PC pre občanov Obce Sokoľ,
 stravovanie pre seniorov,
 transformácia bytu č. 20 z nebytového priestoru na
 zapojenie sa do projektu – ČOV – kanalizácia,
bytový priestor,
kompostovisko, kamery, rekonštrukcia zvonice aj
 výber firmy pre spracovanie vyúčtovania nájomv roku 2015 a 2016,
ných bytov,
 služby v obci – usporiadanie športových kultúr zastrešenie balkónov v nájomných bytoch,
nych akcií,
 úprava terénu pred bytovkou – pre parkovanie vo-  refinancovanie úveru – zníženie úrokovej sadzby,
zidiel.
 zníženie úveru o 100 000 Eur,
 obnovenie FS Sokoli a príprava kultúrnych progKultúrny dom a obecný úrad
ramov + prezentácia obce FS,
 získanie financií z ÚPSVaR,
 oplotenie kultúrneho domu,
 betónovanie obecnej cesty v Uhrinči,
 výroba konštrukcie adventného venca a sezónnej
 oprava sv. krížov v obci.
výzdoby pred kultúrnym domom,
 výkup pozemkov ihriska pri KD a Požiarnej zbrojnici,
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Dňa 24.6.2017 sa uskutoční oslava
pri príležitosti 747. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci,
DNI OBCE. Aj tento rok je pripravený bohatý program nielen
pred deti, ale aj pre ostatných
návštevníkov.

Srdečne pozývame všetkých
priaznivcov turistiky na už tradičný májový
pochod, ktorý
sa uskutoční
8.5.2017.

Tak, ako v každom vydaní naších novín, tak aj v tomto čísle sa chcem touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli buď svojou prácou
alebo darovaním, aby zveľadili našu obec a to, pp.:
 M. Sepešiovej – darovanie ľudových obrusov,
 Ing. R. Tóthovi – za preklad listiny do maďarského
jazyka,
 M. Grejtákovej- darovanie záclon,
 Ing. R. Jopekovi – výroba tričiek s logom Sokoľ,
 M. Gáborovi, V. Lastoveckému a M. Košovi pri
výstavbe striežky – Dom smútku,
 Jurajovi Sepešimu, st. – výroba rekvizity - basy

Sokoľský folklorny súbor SOKOLI sa dňa 22.04.2017
v čase od 10.00 - 18.00 hod. zúčastní sprievodného
podujatia „1. Deň Karpatského euroregiónu
Slovensko“, Kasárne /KULTURPARK - Košice,
Kukučinova 2.

do kultúrneho programu na Fašiangovom posedení s dôchodcami
našej obce,

Márii Lietavovej – za pomoc pri vybavovaní
dokumentácie RÚVZ ,

Márii Tormovej – darovanie kvetov na ich výsadbu v obci,

M. Gáborovi - darovanie stavebného materiálu
na futbalovú šatňu,

L. Lastoveckému - darovanie stavebného materiálu na komín v altánku.
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Opätovne
oznamujeme občanom, ktorí majú záväzky voči
obecnému úradu na dani z nehnuteľnosti, komunálnom odpade, prípadne iné záväzky voči obci za
rok 2016 a minulé roky, aby tieto záväzky uhradili
do 30.05.2017.Občania majú možnosť uhradiť záväzky osobne na obecnom úrade, príp. prevodom
na bankový účet obce (č.ú.: SK30 5600 0000 0004
9421 6003). V prípade neuhradenia záväzkov,
správca dane pristúpi k zverejneniu dlžníkov
a vymáhaniu dlžnej sumy formou exekúcie.
Kolaudácia
Obecný úrad oznamuje stavebníkom, že od
1.1.2016 je povinný každý stavebník je povinný pred
kolaudačným konaním požiadať Okresný úrad Košice
- okolie, odbor životného prostredia o vyjadrenie z
hľadiska odpadového hospodárstva a predložiť im
doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby – predložením
faktúr za zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadov
(vážne lístky).
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. §69 odst. 8
s účinnosťou od 1.1.2016 použité pneumatiky
nie je
možné sústreďovať pri kultúrnom dome. Opätovne
preto žiadame občanov, aby
použité pneumatiky odovzdali v autorizovaných
pneuservisoch, ktoré sú povinné ich odobrať vyššie
uvedeného zákona bezodplatne. V prípade vyžiadania poplatku za odber pneumatík je potrebné
kontaktovať Inšpekciu životného prostredia.

Takýmto konaním sa občan dopúšťa porušenia zákona o vodách č.
364/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov
a stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. V prípade nahlásenia podnetu
Obecný úrad Sokoľ a Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie vykoná miestne zisťovanie
a majiteľovi, resp. užívateľovi rodinného domu bude
uložená pokuta.
Obec Sokoľ na základe sťažností obyvateľov
a v zmysle zákona č. 282/2002
Z.Z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov opätovne upozorňuje občanov Obce
Sokoľ, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu svojich psov na verejných priestranstvách. Obecný úrad v prípade výskytu samovoľného pohybu psov pristúpi k odchytu týchto
zvierat
odchytovou službou a všetky náklady
s tým spojené budú uplatňované u majiteľov psov.
Obecný úrad Sokoľ oznamuje, že nálepky
FÚRA 2 0 1 6 s ú p l at n é d o
30.04.2017. Nálepky FÚRA 2017
nadobudnú účinnosť 1.5.2017. Žiadame preto občanov, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad za rok
2016, príp. rok 2017 aby si nálepku prevzali na obecnom úrade v čase úradných hodín.
Žiadame občanov, aby si v zmysle zákona
č. 582/2004 Z. z. splnili svoju ohlasovaciu povinnosť a obecnému úradu doručili tlačivo, ktoré obdŕžali spolu s rozhodnutiami. V opačnom prípade
sa občania dopúšťajú priestupku.

Obecný úrad opätovne upozorňuje na prísny zákaz vypúšťania žúmp na verejné priestranstvá.

Priemerný vek
v roku 2016 bol
V roku 2016 pribudPočet obyvateľov:
36,67
roka.
lo
v obci 47 občanov. Stav počtu obyvateV katastrálnom úzeDeti
Nad 15 rokov
Z toho rómske
Z toho rómdeti
ski dospelí mí obce Sokoľ sa nacháľov k 31.12.2016 bol
dzajú 4 záhradkárske loka1173.
218
955
47
168
lity s 388 chatami. ZáhradRozdelenie občanov
kárske lokality sú : Na
je uvedené v tabuľke.
Rožku,
Malina,
Uhrinč
a
Bánova. Počet rodinných
Narodilo sa 16 detí a zomrelo 10 občanov. Z trvadomov v obci je 324.
lého pobytu bolo odhlásených 24 občanov.
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Základná
škola v Sokoli v januári a februári
2017 prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Boli zrekonštruované šatne,
spojovacie chodby, sociálne zariadenia, zborovňa a vonkajšie chodníky.
Ešte v októbri 2016, na podnet štátnej hygieny v Košiciach, ktorá označila stav týchto priestorov za nevyhovujúci, sme podali spolu so starostkou obce žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie
havarijnej situácie. Ministerstvo školstva (MŠ) na základe nami vypracovaného projektu žiadosti vyhovelo a finančné prostriedky zo svojho rozpočtu skoro v celej požadovanej
výške v decembri 2016 uvoľnilo s tým, že do konca
marca 2017 musia byť fakturačne doložené. Koncom
roku 2016, spolu so starostkou obce, sme podali aj
dohadovanie konanie. Týkalo sa to nedostatku financií
na mzdy zamestnancov školy a požiadali sme aj financie na výmenu nevyhovujúcich školských lavíc
a stoličiek. MŠ nám aj v tomto kroku bolo ústretové.
A tak žiaci dnes sedia v nových laviciach, na nových
stoličkách v kmeňovej a aj odbornej počítačovej učebni.
V marci 2017 sme sa zapojili do projektu Malá
finančná akadémia s Kozmixom. Všetci žiaci sa podieľajú na vytváraní „Nášho mesta“. Je to hra, ktorá
kombinuje kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu
a hlavne finančnú gramotnosť detí.
Počas kolaudácie školy po rekonštrukcii, som požiadal

poslancov obecného
zastupiteľstva o dofinancovanie
výmeny nevyhovujúceho osvetlenia v odbornej učebni. Tieto
prostriedky nám boli schválené.
V týchto dňoch sa výmena realizuje.
Poslancom aj starostke
obce som predstavil projekt,
ktorý podporili. Je to presťahovanie obecnej knižnice do priestorov školy. Pri rekonštrukcii
školy sme uvoľnili zborovňu,
v ktorej sa knižnica bude nachádzať. Knihy budú uložené na nových regáloch. Ich
zakúpenie nám schválili na obecnom zastupiteľstve.
Dňa 29. marca 2017 som sa zúčastnil školenia,
ktoré organizovalo O.Z. Edulab. Ide o ďalšie vzdelávanie projektu KOZMIX, o ktorom som Vás už skôr
informoval. Na základe účasti som získal prístup
k internetovým učebniciam a novým projektom, ktoré
už začíname využívať vo vyučovacom procese. Žiaci
budú mať vyučovanie zaujímavejšie, pestrejšie a tvorivejšie.
Týmto sa chcem zároveň poďakovať pani starostke, poslancom, pracovníkom obecného úradu, firme BAMAR SK s.r.o. a iným za spoluprácu, podporu
a realizáciu „Našej peknej a modernej školy“.
Mgr. Ladislav Petras

Sokoľské zvesti, občasník Obecného úradu Sokoľ, redakčná rada: Obecný úrad Sokoľ. Grafická úprava: Ing. Martina Dutková, PhD.. Vychádza
ako neperiodická tlač, nepredajné. Kontakt: 055/ 7290 468, 055/7290 469, e-mail: starosta.sokol@gmail.com, www.obecsokol.sk
Príspevky neprešli jazykovou ani štylistickou úpravou.
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Materská škola Sokoľ, Kamenná 1, 044 31 Sokoľ
OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ
NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠK. R. 2017/2018
od 18. 4. 2017 - do 12.5. 2017
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ doneste osobne, alebo zašlite poštou na hore uvedenú adresu
Žiadosť si stiahnite z web. stránky MŠ, alebo si ju prevezmete v MŠ
Kritéria prijatia:

Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Deti vo veku 5 rokov

Deti ktorých súrodenec navštevuje MŠ

Deti ktoré k 01.09. dovŕšili 3 roky
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v dňoch od 18 apríla do 12. mája 2017 v čase od 8.00 - 9.00 h.
a od 13.00 -16.30 h. v materskej škole Kamenná 165, Sokoľ.
Žiadosť o prijatie aj s povinnou prílohou/ potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom
očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast /si rodič, resp. zákonný zástupca môže prevziať osobne v príslušnej MŠ alebo stiahnuť z webovej stránky MŠ http://materska-skolasokol2.webnode.sk Odovzdá ju s podpisom žiadateľa riaditeľke alebo triednej učiteľke v materskej škole, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp.
zákonného zástupcu. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Záujmom obce a MŠ je umiestniť čo najväčší počet detí od troch rokov. Maximálna kapacita MŠ
je 24 detí. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy najneskôr do
30. júna 2017 /resp. keď bude známy počet detí s odkladom školskej dochádzky /
Podľa § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané do MŠ:
1. deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
Ďalšie kritéria prijímania detí do MŠ:
4. súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ
5. deti ktoré dovŕšia 3r. k 1.9.2017
K zápisu:
Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch rokov. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku
môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky. Podľa § 28 ods. 11 zákona č. 245/2008 ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky,
zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.
UPOZORNENIE
Zákonní zástupcovia, ktorí podali žiadosť na predprimárne vzdelávanie v minulom školskom roku (na školský rok 2016/2017) a do začiatku nového zápisu im nebolo dieťa prijaté do materskej
školy, si žiadosť musia obnovovať (minuloročná žiadosť je neplatná).
Sokoľské zvesti, občasník Obecného úradu Sokoľ, redakčná rada: Obecný úrad Sokoľ. Grafická úprava: Ing. Martina Dutková, PhD.. Vychádza
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