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Drahí spoluobčania – Sokoľčania, 

 

 neúprosne plynúci sa čas nás posúva neskutočnou rýchlosťou stále ďalej 

a ďalej. Tlačí nás tak rýchlo, ţe sme sa ani nenazdali a slávili sme opäť najvýznam-

nejší kresťanský sviatok  narodenia Jeţiša Krista a následne sme sa ocitli na začiatku 

ďalšieho kalendárneho roka. 

 Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre väčšinu z nás znamená aj začia-

tok nových plánov, predsavzatí, vytýčenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli naplniť počas nastávajúceho roka 

2020.  

 Dovoľte, aby  som Vám  v mene svojom, v mene pracovníkov obecného úradu, ako aj všetkých poslancov 

obecného zastupiteľstva na začiatku Nového roku 2020 poprial veľa síl a šťastia v kaţdodennom ţivote. Prijmite 

prosím aj ţelanie pevného zdravia, vzájomného porozumenia a zlepšenia medziľudských vzťahov. Rozdávajme 

okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má skutočnú hodnotu a nech sa 

Vám splnia všetky Vaše túţby a priania. Zároveň Vás prosím, aby sme všetci spoločne urobili všetko preto, aby 

bola naša obec miestom, kde budeme ţiť plnohodnotný a spokojný ţivot, miestom, kde sa s hrdosťou a rados-

ťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré budeme spoločne nazývať „Môj domov”. 

 Prajem Vám šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2020!  

 PRÍHOVOR STAROSTU 

 

   

 1. rok v úrade      Október mesiac úcty k starším   

 

90. výročie ochotníckeho divadla     Národný pochod za ţivot  

 

Záhradné kompostery   Dobrovoľný hasičský zbor  

 

OZNAMY  

 

Ing. Ľuboš Šuca 

 starosta obce 
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    1. ROK V ÚRADE 

 So začiatkom nového roka je spojené aj moje jednoročné 

pôsobenie vo funkcii starostu. Tak, ako som uţ spomenul v pr-

vom tohtoročnom čísle Sokoľských zvestí svoju činnosť som 

okrem iného zameral na hľadanie moţností na získanie finanč-

ných prostriedkov na vybudovanie kanalizácie v obci a čo naje-

fektívnejšiu opravu havarijných úsekov miestnych komunikácií. 

V súvislosti s opravami havarijných úsekov ciest a po niekoľkých 

stretnutiach medzi obcou Sokoľ a  VVS a.s. sa podarilo docieliť 

opravu určitých úsekov  na miestnych komunikáciách. Jednalo  

sa o ul. Paţitnú, Hradnú, Veternú, Orliu, Sokoliu a Kamennú, na 

ktorých došlo k poškodeniu vozovky zo strany VVS. a.s. a to po 

opravách prasknutých vodovodných potrubí. Tieto úseky boli 

spevnené a upravené asfaltovým kobercom a to v réţii VVS a.s..  

 V rámci udrţania zjazdnosti povrchu ciest  a opravy men-

ších, ale aj väčších výtlkov bola pouţitá trysková metóda. V chatových lokalitách, na ul. Slnečnej, Kopaninovej a 

Pramennej, bol na opravu a údrţbu pouţitý frézovaný asfalt, ktorý aspoň čiastočne  pomáha udrţiavať cesty 

zjazdné bez blata a výtlkov.  Som rád, ţe v niektorých lokalitách boli pri opravách ciest nápomocní aj samotní ob-

čania. Úsekov, ktoré by potrebovali nutne opravu resp. vybudovanie súvislých asfaltových ciest je v našej obci ne-

úrekom. Tieto by bolo najvhodnejšie začať opravovať aţ po zrealizovaní kanalizačnej siete.  Preto veľkou 

a dlhoročnou víziou do budúcna ostáva hlavná priorita - kanalizácia, čo však nie je ľahká úloha, čo môţu potvrdiť 

aj moji predchodcovia pôsobiaci na obecnom úrade. Veno-

val som tomu nemálo času. Ostáva len dúfať, ţe vynaloţená 

snaha nebol premárnený čas.  V súvislosti s kanalizáciou  sa 

podarilo získať finančné prostriedky vo výške 19000,- € na 

aktualizáciu  projektovej dokumentácie kanalizácie, ktorá je z 

roku 1997. Táto dokumentácia uţ z podstatnej časti nie je 

vyhovujúca, niektoré časti chýbajú (bolo potrebné ich zabez-

pečiť z archívu Okresného úradu, odboru ţivotného prostre-

dia, niektoré dokonca aţ zo štátneho archívu) zároveň v nej 

nie sú zahrnuté nové zastavané územia. V súčasnosti uţ má-

me spracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v 

súvislosti s napojením sa na kanalizačnú sieť v Druţstevnej  

pri Hornáde a súčasne aj o rozšírenie kanalizácie pre nové 

zastavané lokality obce. V najbliţšej dobe bude realizovaný 

samotný proces územného konania, o ktorom Vás budeme 

priebeţne informovať. S opravou miestnych komunikácií úz-

ko súvisia aj opravy cestných rigolov na ul. Hradnej, Sokoliej a pri kultúrnom dome.  

 V rámci investičných zámerov bola na ul. Slnečnej zo strany obce zrealizovaná príprava pre podzemné ve-

denie na verejné osvetlenie, ktoré prebiehalo súbeţne s prekládkou vedenia vysokého napätia a realizáciou nízko-

napäťového vedenia, ktoré sa robilo pod taktovkou VSE. Na budove obecného úradu a kultúrneho domu boli vy-

menené posledné okná a dvere, ktoré bezprostredne súvisia so zateplením celej budovy a zníţenia energetickej 

náročnosti budovy.  Bol vymaľovaný priestor javiska kultúrneho domu. Do kuchyne bol zakúpený jeden nový    
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Ing. Ľuboš Šuca – starosta 

plynový sporák s elektrickou rúrou, čím sme nahradili starý z roku 1977. Posledné okno bolo vymenené  aj na bu-

dove materskej školy. V septembri bola zrekonštruovaná zástavka autobusu a jej okolia na Nám. Š. Tutokyho a 

osvetlenie malého ihriska pri kultúrnom dome.  

 Konečne sme sa dočkali aj výstavby rigola okolo cesty od jazdiarni aţ po obec, ktorý by mal výrazným spô-

sobom zamedziť ďalšiemu poškodzovaniu cestnej komunikácie smerom do Kostoľan nad Hornádom a napomôcť 

odvádzaniu povrchovej a podzemnej vody z lokality Hrabiny, ktorej je tam neúrekom. Je mi veľmi ľúto, ţe zo stra-

ny správy ciest KSK nedošlo k  celkovej realizácii,  t.j. aţ po  ul. Slnečnú. Verím však, ţe to dajú do poriadku v na-

sledujúcich  rokoch. Rovnaký problém s vodou nám robí vrásky na tvári v obci Kostoľany nad Hornádom. Keďţe v 

tomto úseku je potrebné riešiť viacero opatrení bude si to vyţadovať viac času na prípravu ako aj realizáciu. Z 

uvedeného dôvodu musí dočasne na problém na návrh dopravného inšpektorátu upozorniť dopravné značenie.  

 Od začiatku môjho pôsobenia boli taktieţ spracované aj nové ţiadosti a projekty o nenávratnú finančnú 

pomoc. Ide o ţiadosť na opravu strechy a zateplenie kultúrneho domu, tri ţiadosti o dostavbu kanalizácie, ţiadosť 

na detské ihrisko (neschválené), merače rýchlosti pri vjazde a výjazde  z obce,  Wifi na verejných priestranstvách 

(schválené v druhom kole), ţiadosť na opravu a rekonštrukciu vnútorných priestorov OÚ a KD, na rekonštrukciu 

školskej kuchyne – schválené 32000,- €.  

 Na zabezpečenie nielen zimnej údrţby, ale aj údrţby verejného priestranstva bol zakúpený pre potreby ob-

ce traktor s príslušenstvom. Na označenie ulíc boli vyrobené a zakúpené smerové tabule, ktoré budú inštalované v 

priebeh tohto roka. Okrem uvedených aktivít obecný úrad  v spolupráci s poslancami, aktívnymi občanmi  nielen 

zo Sokoľa ale aj susedných obcí, ako aj starostami z Kostoľan nad Hornádom a Druţstevnej pri Hornáde  a far-

ským úradom počas uplynulého roka pripravili rôzne kultúrno-spoločenské akcie, ako aranţovanie veľkonočných 

dekorácií, Sokoľskú turistiku, Deň obce, SWAP SECOND HAND, detský tábor,  o ktorých sme písali v predchádza-

júcich Sokoľských zvestiach. Od vydania posledného čísla  to bola rodinná veselica rodičov s deťmi, posedenie s 

dôchodcami, 90. výročie ochotníckeho divadla,  o ktorých sa dozviete na ďalších stranách týchto Sokoľských zves-

tí. Koniec starého a príchod nového roka sme spoločne oslávili na krásnom spoločenskom podujatí Silvester s deť-

mi.  

 To, čo budeme realizovať tento rok do veľkej miery záleţí od úspešnosti podaných projektov. V kaţdom 

prípade to bude rekonštrukcia školskej kuchyne, dokončenie verejného osvetlenia na ul. Slnečnej, realizácia výku-

pu časti pozemkov pod novým cintorínom, vysporiadanie vodovodu, vodojemu a pod verejnoprospešnými stav-

bami a priestormi, oprava a údrţba havarijných častí objektov v správe obce - oporného múru na ul. Záhradnej, 

údrţba a oprava rigolov, miestnych komunikácií, oplotenia na novom cintoríne, výrub stromov a podobne. 

 Na záver by som sa chcel ešte raz poďakovať  všetkým občanom a sponzorom, ktorí podporili v minulom ro-

ku obec Sokoľ a tým sme mohli uskutočniť uţ spomínané veľmi pekné a vydarené akcie.  

Sponzori:  

 ŠK SOKOĽ, Ing. Michal SUKOVSKÝ,  

 Juraj ONDERKO, Marek ONDERKO,  

 JUDr. Dušan PODOLSKÝ, Ľuboslav VAJDA,  

 Ing. Gabriel IVÁN, 



OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
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„Ničomu sa staroba nesmie vystríhať viac 

ako nečinnosti.“ 
 (Marcus Tullius Cicero) 

 

 Starnutie je prirodzené obdobie v ţivote kaţdého 

človeka, ktoré prichádza pomaly a nenápadne. Obdobie, 

ktoré nie je moţné spomaliť, zastaviť či odvrátiť.  Staroba  

však nezname-

ná koniec ţivo-

ta, práve na-

opak, pre mno-

hých je to výzva 

práve v tomto 

období začať 

aktívne ţiť, ve-

novať sa aktivitám, na ktoré bolo málo, respektíve nebo-

lo času počas pracovného ţivota. Samozrejme, dôleţité 

pre plnohodnotné starnutie je v prvom rade zdravie, se-

bestačnosť a v neposlednom rade aktívne chcenie niečo 

zaţiť, skúsiť a zabaviť sa. Pri príležitosti „Mesiaca úcty 

k starším“ obecný úrad v Sokoli v spolupráci 

s poslancami 

OZ pripravili 

p o s e d e n i e 

s dôchodcami, 

kde sa v úvode 

ujal slova pán 

starosta, ktorý 

našich dôchod-

cov privítal 

a prejavil im 

úctu svo-

jím milým slo-

vom. Krásnym 

slovom sa tieţ 

prihovoril aj pán 

Pavol Hreščák. 

Po úvodných aktoch, pokračoval program v podaní deti 

z MŠ a ZŠ v Sokoli, ktoré spríjemnili dôchodcom chvíle 

svojimi básňami, piesňami aj malým darčekom. Po vystú-

pení detí nastúpili na pódium Maja Holubová a Peter 

Brutovský, ktorí rozveselili a rozospievali našich dôchod-

cov krásnymi piesňami.    

Úcta k starším by mala byť prirodzená súčasť ţivota kaţ-

dého z nás. Starší ľudia si zaslúţia úctu a to nielen preto, 

ţe vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú 

mladším generáciám, ale hlavne preto, ţe úcta k druhým 

ako taká, je prejavom zdvorilosti a rešpektu a patrí k pri-

rodzeným  zákonom spoločnosti.   

Mgr. Jana Šucová 

Divadlo v našej obci oslávilo jubileum 

 „Porekadlo „Na Hromnice zadúva ulice“ sa 2. feb-

ruára 1929 naplnilo doslova: treskúca zima, mrazy 

a fujavice sa celkom zmocnili vlády. Ale hrejivý pocit 

obyvateľov našej obce prekonal všetky nepohody poča-

sia – Sokoľ preţíval veľký sviatok, lebo do tradičných ľu-

dových zvyklostí prišlo divadlo...“  Takto pred štyridsiati-

mi rokmi písal o prvej ochotníckej inscenácii u nás – 

o Kamennom chodníčku autora Ferka Urbánka v réţii 

Márie Rozmusovej jeden z obetavých sokoľských ochot-

níkov, hercov a zanietených reţisérov Juraj Sabol. 

A veru, táto všetkými ctená a váţená pani učiteľka zasia-

la tak do sŕdc mnohých divákov lásku k ochotníckemu 

divadlu, ktoré bolo po celé desaťročia milým oţivením 

všedného ţivota. Pamätníci hovoria o mnoţstve hier, 

spomeňme Slepého pastiera, Strašidlo, Slovenskú sirotu, 

Strídţu spod hája, Kríţ pod lipami, Krutohlavcov,  Bludá-

ra, Ţenský zákon, Škriatka, Kuba, Pani richtárku, Čertov 

mlyn, Matku, Hriech, Miestny rozhlas, Pytliakovu ţenu, 

Rozmajrín, Bačovu ţenu, Pávu...  

90. VÝROČIE OCHOTNÍCKEHO DIVADLA 



A medzi tým tu boli aj detské inscenácie, napr. Zlatý kvet 

z tatranskej doliny, Drotárik, Popoluška, Pod ochranou 

kráľa hôr, Gašparko v zakliatom kráľovstve, Stratil sa 

hlásnik Cibuľa, či V zajatí čierneho draka. 

Ochotnícke divadlo je fenomén, ktorý odvtedy 

zohrieva, potešuje a obveseľuje duše nielen nás, Sokoľ-

čanov, ale aj našich hostí. Tento fenomén zasiahol snáď 

kaţdý dom v dedine, pretoţe tu nikdy, chvála Bohu, ne-

bola doteraz núdza o hercov. 

      90. výročie 

uvedenia prvej 

divadelnej hry 

v Sokoli si zo-

skupenie SoLo 

- Sokoľské di-

vadlo pripo-

m e n u l o 

16.novembra 2019 divadelným večerom s názvom Na 

dvore a za humnami podľa scenára a v réţii Vladimíra 

Franku, v ktorom sa predstavili nielen sokoľskí divadelní-

ci, ale aj ochotníci z okolitých obcí. Predstavili sa 

v scénkach Sčítavanie hospodárskych zvierat, O kurečke 

a kohucikovi, O Červenej Čiapočke a Mrázik. A či boli 

úspešní? Či dokázali svojimi výkonmi naplniť to povestné 

magické čaro ochotníckeho divadla, keď sa dianie  vyleje 

z javiska do hľadiska a naspäť sa vráti pretavené v 

úprimný, povzbudzujúci potlesk? No, myslím, ţe vrcho-

vato. Herci boli výborní, dramaturgia a celková realizácia 

vydarená, diváci vysmiatí, spokojní. 

Vďaka za krásny divadelný večer, ktorým sme 

vzdali hold všetkým sokoľským ochotníkom a ich verným 

divákom, patrí okrem samotných divadelníkov aj hlavné-

mu organizátorovi – Obci Sokoľ a osobitne starostovi 

Ľubošovi Šucovi. 

Ochotnícke divadlo je skutočne zvláštny úkaz, 

kto si len raz v ţivote zahral čo ako drobnú rolu, ten na 

tento záţitok nezabudne do konca ţivota. Preto dúfam 

a verím, ţe i v budúcnosti nájdeme dosť ochotných 

ochotníkov, aby sokoľské divadlo naďalej preţívalo me-

dzi svojím vďačným obecenstvom. 
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PhDr. Vladimír  Franka  
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NÁRODNÝ POCHOD ZA ŢIVOT 

 Chrániť život každého človeka – od počiatku je vý-

zvou nie len pre kresťanov, ale pre cele Slovensko.  

 Preto sa 22. septembra 2019 postavilo 50 000 ľudí  

zo všetkých kútov sveta na Námestí Slobody 

v Bratislave,  za právo na ţivot kaţdého človeka od po-

čatia. Išlo v poradí o tretí Národný pochod za ţivot. 

Tento pochod iniciovala  nezisková organizácia Kanet a 

Konferencia biskupov Slovenska, ktorej predseda arcibis-

kup Stanislav Zvolenský predniesol pozdrav pápeţa 

Františka, ktorý podporil túto akciu. Na námestí zároveň 

odznel Manifest, ktorý hovorí o bezpodmienečnej 

ochrane ľudského ţivota a to  „od  počatia až po priro-

dzenú smrť“ za podmienok rešpektovania ľudskej dôs-

tojnosti. 

Tohto pochodu sa zúčastnili aj farníci a mládeţ našej 

farnosti spolu s dekanom Stanislavom Strončekom 

a tým verejne podporili ochranu ţivota kaţdého človeka 

od počatia.  

Mgr. Jana Šucová 

SOKOĽSKÉ ZVESTI      Občasník Obecného úradu Sokoľ 

Mgr. Jana Šucová 

 

 

  Kaţdý Slovák vyprodukuje ročne 359 kg odpadu, 

pričom len 23% tohto odpadu tvorí  triedený či skom-

postovaný odpad. Zvyšný odpad skončí na skládkach, 

pričom zbytočne ekonomický zaťaţuje nás - obyvateľov 

a zároveň spôsobuje škody obciam, samosprávam, no 

hlavne ničí ţivotné prostre-

die. 

 Jednou z moţností, 

ako zníţiť mnoţstvo domá-

ceho odpadu v priemere aţ 

o 50% je kompostovanie 

v záhradách. Ide o človekom 

riadený prírodný proces, ke-

dy dochádza za prístupu 

vzduchu a pôsobením mikro-

organizmov k rozkladu biologického odpadu a  vzniku 

organického hnojiva – kompostu. Do kompostéra patrí 

všetok odpad rastlinného pôvodu vrátane pilín, popola 

z čistého dreva, papierových vreckoviek (nefarbených). 

V rámci projektu  „Podpora recyklácie biologicky roz-

loţiteľného odpadu,“ ktorý je spolufinancovaný 

z prostriedkov EÚ z Kohézneho fondu, obec Sokoľ 

získala kompostéry, ktoré poskytne bezplatne svojim 

obyvateľom za podmienok: 

 trvalý pobyt v obci,  

 bývanie v rodinnom dome so záhradou  

 uhradené poplatky za komunálny odpad 

 uzatvorenie Zmluvy o výpoţičke. 

 

K dispozícii sú ešte voľne kompostery, ktoré si môţete  

vyzdvihnúť  na obecnom úrade.                          

 

 

 

ZÁHRADNÉ KOMPOSTERY 
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Ing. Ľuboš Šuca 

Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý bol v našej obci zaloţený 

11.9.2017 sa tohto roku rozrástol o 3 nových členov. Títo 

noví dobrovoľníci absolvovali v apríli 2019 základnú prípra-

vu členov hasičských jednotiek v zmysle  § 40 zákona č. 

314/2001 Z.z.  a po úspešnej realizácii teoretických 

a praktických skúšok sa stali členmi DHZ v obci Sokoľ.  

 Ich odhodlanie, spoľahlivosť a flexibilita bola prevere-

ná hneď 10.4.2019, vyhlásením kontroly pripravenosti, akcie-

schopnosti a materiálno – technického vybavenia hasičskej 

jednotky, ktorú si overil mjr. Ing. Miroslav Turčanik.  Zo stra-

ny kontroly bola obci vytknutá ústrojenosť a bezpečnostná 

obuv zasahujúcich členov. Preto finančné prostriedky  poukázané našej obci na účely podpory Dobrovoľných hasič-

ských zborov, ktoré kaţdoročne poskytuje  DPO SR  ob-

ciam, boli vyuţité na nákup hasičského vybavenia 

a  osobných ochranných pracovných prostriedkov pre čle-

nov DHZ  ako sú  - rovnošaty, ochranná obuv, trička, šiltov-

ky.   

 Dňa 14.9.2019 sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili na 

hasičskej súťaţi ,,Memoriál Frantíška Jeníka“ organizovanej 

obcou Kostoľany nad Hornádom s rodinnými príslušníkmi 

dlhoročného dobrovoľného hasiča p. Františka Jeníka, od-

kiaľ sme si odniesli pohár za 2. miesto v poţiarnom útoku. 

Zároveň sa v rámci spolupráce  naši hasiči v spolupráci 

s hasičmi z Kostolian podieľali na úprave motokrosovej trate 

v Druţstevnej pri Hornáde pri príleţitosti motokrosového preteku  CASSOVIA CUP 2019, ktorý sa konal  15.9.2019.  

 V sobotu 28.9.2019  sa členovia Sokoľského DHZ zú-

častnili na  inštruktaţno - metodickom cvičení s protipovod-

ňovým vozíkom pri rieke Hornád v Ťahanovciach, kde si pre-

cvičili stavanie protipovodňových zábran a pouţitie čerpacej 

techniky z protipovodňového vozíka.  

 

 Zas sme o niečo múdrejší a skúsenejší.   

 

 Ďakujem všetkým zúčastneným.  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 



SOKOĽSKÉ ZVESTI 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU 

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 a j 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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     ODVOZ ODPADU 

  Obecný úrad v Sokoli upozorňuje občanov, ţe  

počas zimného obdobia v ča-

se od decembra 2019 do feb-

ruára 2020 sa z dôvodu racio-

nalizácie budú 1100 l kontajne-

ry vyváţať v dvojtýţdňovom 

intervale  spolu so 110 a 120 l  

kuka nádobami.  Miestny poplatok za komunálne odpa-

dy je od 01.01.2020 v sume 22,- € / os./ rok. 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 

 V súčasnom zimnom období vyzývame všetkých 

obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miest-

nych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykoná-

vanie zimnej údrţby odhŕňania snehu a parkovali vozidlá 

na svojich pozemkoch. 

ZRUŠENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 Obecné zastupiteľstvo v Sokoli  schválilo v súlade s 

§ 6 ods. 1 a § 17 ods. 1  zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  návrh 

na vyradenie Základnej školy, Kamenná 1, 044 31 Sokoľ a 

jej súčasti  a to Školského klubu deti pri ZŠ Sokoľ zo siete 

škôl a školských zariadení SR k 31.12.2019  z dôvodu ra-

cionalizačných opatrení, nakoľko v uvedenej škole je tr-

valo nízky počet ţiakov (11) a neudrţateľne vysoké ná-

klady na prevádzku školy. Povinná dochádzka ţiakov a 

stravovanie je zabezpečené v obci Kostoľany nad Hor-

nádom. 

 

ŠTATISTIKA OBCE 

 V roku 2019 pribudlo do našej obce 56 obyvate-

ľov. K 31.12.2019 bolo na trvalý pobyt v našej obci prihlá-

sených 1 223 osôb. V roku 2019 sa narodilo 16 detí, na-

vţdy sme sa rozlúčili s 5 občanmi našej obce, z trvalého 

pobytu sa odhlásilo 12 osôb a na trvalý pobyt sa prihlási-

lo 40 osôb. V uplynulom roku bol priemerný vek v našej 

obci 37,4 roka.  

OZNAM - CINTORÍN 

 Obecný úrad prosí nájomcov hrobových miest na 

dodrţiavanie povinností súvisiacich s nájmom hrobové-

ho miesta a ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy.  Zároveň 

dávame do pozornosti zmenu poplatkov a sluţieb na 

pohrebisku, ktoré boli schválené ako príloha k VZN                

č. 4/2019 dňa 09.12.2019. V cenníku sluţieb sa rozlišuje 

poplatník domáci a cudzí. Všetky uvedené poplatky je 

potrebné uhradiť vopred. Za domáceho sa povaţuje ten 

občan, ktorý v čase úmrtia má trvalý pobyt v obci Sokoľ. 

Za cudzieho sa povaţuje ten občan, ktorý v čase úmrtia 

nemá trvalý pobyt v obci Sokoľ.  

 Cintorínske poplatky za vyuţívanie Domu Smútku:  

 Obrad v Dome Smútku - 10,00 € (domáci),               

20,00 € (cudzí)  

 Obrad v Dome Smútku s pouţívaním chladiaren-

ského zariadenia -10,00 € (domáci), 25,00 € (cudzí)   

Cintorínsky jednorazový poplatok - nové miesto na cin-

toríne - 20 € (domáci), 40,00 € (cudzí) ·  

Poplatok za nájom hrobového miesta na dobu 10 rokov :  

 jednohrob - 20,00 € (domáci),  

 dvojhrob nad sebou - 20,00 € (domáci). 

 dvojhrob vedľa seba - 40,00 € (domáci). 

Pre občana, ktorý nemal trvalé bydlisko v Sokoli sú ceny 

za nájom 10-násobné pokiaľ nie je uvedené inak.  

POZOR 


