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Drahí spoluobčania – Sokoľčania, 

 

 Pod pojmom prázdniny 

si človek predstaví oddych, sln-

ko, vodu, leňošenie bez nut-

nosti skorého ranného vstava-

nia a kaţdodenných povinnos-

tí. Spravidla ide hlavne 

o oddych určený deťom, keď-

ţe sa obvykle zatvárajú brány 

škôl na dva mesiace. Tohto 

roku to ale vyšlo trošku inak, 

keďţe deti boli doma pre pan-

démiu koronavírusu uţ od 

marca, čo si viacerí mohli mýliť s prázdninami. No určite to nebol čas oddychu ani pre deti, ktoré si 

museli svoje školské povinnosti plniť z domáceho prostredia a uţ vonkoncom si neoddýchli rodičia či 

učitelia, ktorým pribudli starosti naviac - učenie z domu, nútené čerpanie dovolenky, zabezpečenie sta-

rostlivosti o deti, keď sme museli ísť do práce. Bol to ťaţký boj a obdobie pre mnohých z nás. Preto je 

samozrejmosťou, ţe túţime po  oddychu a relaxe. Kaţdý z nás má však vlastnú predstavu o dovolenke 

a kaţdý túţi po niečom inom. Nejeden z nás sa kvôli relaxu začne stresovať, kde ísť s deťmi, aký prog-

ram im pripraviť, ako sa im venovať a vtedy sa naše telo nedokáţe uvoľniť. Preto sa snaţme spomaliť, 

zamyslieť sa nad tým, čo všetko nám chýba k spokojnosti. Moţno zistíme, ţe toho aţ tak veľa nepotre-

bujeme. Vychutnávajme si čas strávený s rodinou, či uţ to bude doma, v prírode alebo pri vode. Veď 

chvíle voľna a oddychu by mali byť naplnené niečím, čo nás skutočne urobí šťastnými. 

 

Dostatok oddychu a načerpania nových síl  do ďalšieho pracovného obdobia Vám praje 

obecný úrad a redakcia obecných novín. 

 PRÍHOVOR STAROSTU 

Ing. Ľuboš Šuca 

 starosta obce 
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Realizácia a plány na rok 2020 

 Máme za sebou ťaţké obdobie, ktorého dôsledky zrejme budeme dlho znášať. Napriek tomu musí-

me a dúfam, ţe budeme pokračovať úspešne v rozbehnutých plánoch a projektoch. 

 Tak, ako som uţ spomenul v predchádzajúcom čísle Sokoľských zvestí, to čo budeme realizovať ten-

to rok do veľkej miery záleţí od úspešnosti podaných projektov. V kaţdom prípade, to bude uţ začatá re-

konštrukcia školskej kuchyne, ktorá bola podporená príspevkom z Úradu podpredsedu vlády SR pre inves-

tície a informatizáciu v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov. 

 Ďalej to bude dokončenie rekonštrukcie okraja miestnej komunikácie - oporného múru na ul. Zá-

hradnej a dokončenie v minulom roku začatej výstavby a rekonštrukcie verejného osvetlenia na ul. Slneč-

nej. Jedna z najväčších investícií v tomto roku bude rekonštrukcia a kompletná výmena a zateplenie stre-

chy na kultúrnom dome a obecnom úrade, ktorá je v havarijnom stave. V súvislosti s tým sa podarilo za-

bezpečiť dotáciu vo výške 100 000 ,- EUR, čo sú 2/3 z celkovej potrebnej investície. 

 

 Počas práve prebiehajúcej výmeny a rekonštrukcie 

elektrickej NN siete na ul. Záhradnej je v uvedenom úse-

ku realizovaná aj likvidácia nefunkčného satelitného roz-

vodu a kompletná rekonštrukcia rozvodu miestneho roz-

hlasu. Obdobne, by rovnaké práce mali pokračovať aj na 

ul. Sokoliej aţ po ul. Orliu. Okrem rekonštruovanej NN 

siete a miestneho rozhlasu by tento rok mali pribudnúť aj 

nové optické siete Antiku (nadzemná) a T-Comu, ktorá 

bude vedená štandardne vo väčšej miere v zemi 

a v niektorých úsekoch po existujúcich stĺpoch. Preto sa treba pripraviť na miestne rozkopávky na verej-

ných priestranstvách.  Ostáva uţ len dúfať, ţe na plánovanej realizácií sa nič nezmení a budeme mať tak 

moţnosť si vybrať z ponuky ich sluţieb. 
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Ing. Ľuboš Šuca  

  

 Začiatkom tohto roka sme dokončili výkup, darovanie a zámenu pozemkov v súvislosti 

s vysporiadaním pozemkov na Novom cintoríne, cesty na ul. Slnečnej a časti cesty na ul. Kopaninovej, kto-

ré sme začali v minulom roku.  V snahe o vysporiadanie ďalších častí pozemkov budeme pokračovať aj 

naďalej. 

 Zhruba po 25 rokoch sa tento rok podarilo zabezpečiť všetky podklady a oficiálne  dostať do majet-

ku obce viac ako 1000 m vybudovaného verejného vodovodu, ako aj spodného vodojemu v lokalite Mali-

na a tým oficiálne odovzdať do správy VVS a.s. na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone 

správy č. 1529/43/2006/, ktorá bola podpísaná v roku 2006. 

  

 Popri beţných udrţiavacích prácach ako je kosenie, 

orezávanie konárov a stromov, sme odstraňovali havarijné 

stavy na majetku obce, ako: 

- oprava prepadnutej podlahy v bytovom dome, 

         

- oprava havarijných úsekov miestnych komunikácií trys-

kovou metódou, frézovaným asfaltom v chatových loka-

litách a nespevnených cestách, 

 - oprava podmytých častí miestneho potoka: 

1. zabezpečenie opravy prepadnutej cesty na ul. Hradnej - vymyté podloţie okolo zle osadených rúr 

miestneho potoka (strojné obkopanie, vystuţenie a zabetónovanie), 

2. podmytý breh pri parkovisku na ul. Kostolnej vedľa cesty k ihrisku - spevnenie a vyloţenie kameňmi 

a panelmi, 

 

                                                 

   Pred realizáciou                                       Po realizácií 

- oprava a výmena nového oplotenia na Novom cintoríne, 

- výrub suchých a inak nebezpečných stromov - ul. Záhradná, Kostolná, Kostolianska. 
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Ing . Ľuboš Šuca 

  

  Zároveň by som chcel pripomenúť, ţe v najbliţšom období bude prebiehať územné konanie 

k rozšíreniu kanalizácie v obci Sokoľ a napojeniu kanalizácie do Druţstevnej pri Hornáde. O oznámení 

formou verejnej vyhlášky Vás budeme včas informovať. V prípade záujmu budú môcť občania nahliad-

nuť do dokumentácie na obecnom úrade. Projekt bol podporený Úradom podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V období od 12.4.2020 do 27.5.2020  prebiehal  prostredníctvom sociálnej siete prieskum na pred-

beţné umiestnenie Wifi free zón v lokalite obce Sokoľ. Na základe internetového prieskumu boli obecným 

zastupiteľstvom predbeţne schválené tieto lokality  na umiestnenie Wifi zón: 

 

 zastávka autobusu Kostolianska ulica, 

  priestor pred materskou školou, 

 okolie obecného úradu a kultúrneho domu, vrátane ihriska pri KD, 

 sála kultúrneho domu, obecný úrad, 

 okolie budovy miestneho nákupného centra, 

 Námestie Š. Tutokyho - zástavka autobusu, 

 ul. Lesná, Havrania, 

 chatová lokalita Malina, 

 chatová lokalita Uhrinč, 

 Slnečná ulica, 

 Hlavná ulica, 

 Kostolná ulica, 

 futbalové ihrisko pod Balkom. 

 

Samotná realizácia by mala byť najneskôr do polovice roka 2021. 
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V minulom čísle Sokoľských zvestí som už spomenul, že po dlhom zvažovaní a porovnávaní klad-

ných či záporných stránok sme sa rozhodli pre kúpu obecného traktora. Táto investícia bola udobrená a  

schválená  OZ v Sokoli. Najdôležitejším aspektom pre toto rozhodnutie bol fakt, ktorý zavážil asi najviac 

a to dlhoročný problém zabezpečenia údržby miestnych komunikácií, hlavne v zimnom období. Vzhľa-

dom nato, že obec disponuje množstvom úzkych a ťažko schodných uličiek, kde je problematické odhrňo-

vanie snehu veľkým traktorom sme pristúpili ku kúpe menšieho mechanizmu. Jeho schopnosti a obratnosť 

som mohol osobne preveriť už v prvý mesiac po kúpe, o to úpravou komunikácií po nasnežení prvého 

zimného snehu.  Zároveň sme si vyskúšali a nabrali prvé skúsenosti s funkčnosťou rozmetadla – posypova-

ča, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou zimnej údržby ciest. 

 K traktoru postupne pribudlo aj vlečné zariadenie, mulčovač, predný nakladač, ktoré sme už 

v dostatočnej miere využili na prevoz – hliny, konárov, trávy, frézovaného asfaltu. Taktiež  plánujeme zakú-

penie štiepkovača, ktorý spolu s mulčovačom vieme a verím, že budeme efektívne využívať pri prácach 

v našej obci na mulčovanie a drvenie konárov ako z verejných, tak aj zo súkromných priestranstiev. Rovna-

ko ako investícia bolo OZ schválené aj použitie traktora a príslušenstva aj pre občanov obce Sokoľ. Všetky 

tieto mechanizmy budú k dispozícii za určitých podmienok, ktoré nájdete na obecnej stránke, resp. Vám 

budú poskytnuté na obecnom úrade. 

 

     Nový obecný pomocník aj pre občanov 

PRENÁJOM  TRAKTORA  pre obyvateľov obce Sokoľ 

  

prevoz materiálu 
Min poplatok 

 10 € /menej ako 1 Mth. 
  

prevoz materiálu a iné 15 €/ 1Mth   

prevoz materiálu + použitie nakladača 20 € / 1Mth   

prestoj 0,90 € /15 min./   

SNEHOVÁ RADLICA + traktor  25 € /1Mh/   

ŠTIEPKOVAČ + TRAKTOR s vodičom 20 € /1Mh/   

s obsluhou 30 € /1Mh/   

1 x ročne do 15 min. zdarma   

MULČOVAČ + TRAKTOR  s vodičom 20 € /1Mh/   

INÉ práce Dohodou   
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Dopad pandémie na život v obci 

SOKOĽSKÉ ZVESTI      Občasník Obecného úradu Sokoľ 

 

 Pandémia Koronavírusu sa dotkla aj bežného života v našej obci. Aj do Sokoľa sa vracali ľudia zo za-

hraničia, ktorí tam žili a pracovali. Potešujúcou správou je, že ani u jedného z našich občanov nebol potvr-

dený pozitívny test na COVID-19 a ľudia disciplinovane 

dodržiavali karanténne opatrenia. Za to Vám v mene 

obecného úradu patrí úprimné poďakovanie. O to väčší 

strach nastal, keď v obci Družstevná pri Hornáde bol 

potvrdený jeden pozitívny prípad a preto boli občania 

opakovane vyzývaní k ostražitosti, obmedzeniu pobytu 

na verejných priestranstvách, obmedzeniu pohybu 

v obchodoch alebo na pošte ....  

.... a zrazu sa svet zastavil... Možno preto, aby nám dal 

príležitosť, aby sme znovu objavili našu ľudskosť.. 

 Toto POĎAKOVANIE patrí všetkým tým občanom našej obce, ktorí šili rúška pre príbuzných, suse-

dov, priateľov a občanov a  poskytli potrebný nedostatkový materiál. V situácii, keď sa nedali kúpiť, oka-

mžite zareagovali na prosby obce a bez nároku na odmenu ochotne šili rúška pre občanov našej obce.  

Touto cestou Vám zo srdca ďakujeme, že ste v tak ťažkej a pre nás neznámej situácii prejavili svoju ľud-

skosť a spolupatričnosť. 

POĎAKOVANIE OBČANOM 

 Vážení občania, zažili sme nevídané, neslýchané. V tomto čase sa prejavovali charaktery, niektorí 

s pokorou sedeli doma, iní s pocitom vlastnej neomylnosti porušovali odporúčania. Mnohí z Vás pracovali 

v sťažených podmienkach. A práve preto, sa chceme  Vám občanom POĎAKOVAŤ za disciplínu a za do-

držiavanie nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky. ĎAKUJEME, že ste vírus nevpustili 

do našej obce.  
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Mária Holubová 

 Počas zimných mesiacov december, január a február sa v materskej škole  uskutočnili  podujatia, 

ktoré boli zamerané aj na ľudové tradície. Vianoce sme začali Adventom, nechýbal ani kalendár, či čarov-

ná moc Lucie. K vianočnej atmosfére patrili aj Mikuláš,vianočné vystúpenie pre rodičov, či vôňa pečených 

medovníkov. Fašiangy sme  zas ukončili veselým karnevalom. 

 Keď k nám ale v marci priletel zlý drak „KORONA“ - ani sme len netušili, ţe sa dvere MŠ zatvoria na 

dlhých 11 týţdňov. Na všetky plánované podujatia, na ktoré sme sa tešili  sme museli zabudnúť a chrániť si 

to najdôleţitejšie - svoje zdravie. Korona nám vzala našu voľnosť a slobodu, no na oplátku nám posilnila 

vzťahy v rodine a to tým, ţe sme mali viac času na seba v tomto uponáhľanom svete. 

 Našťastie brány materských škôl sa 1.6. otvorili a opäť sme sa všetci v zdraví a plní optimizmu stretli. 

Urobili sme tak za prísnych protiepidemiologických opatrení (ranné meranie teploty, dezinfekcia rúk pri 

vstupe do budovy....). Teraz si prajeme uţ len veľa slnečných dní a zaujímavých záţitkov, lebo rovnako ako 

rodina, aj materská škola má svoje špecifické poslanie (rodina nemôţe suplovať materskú školu a naopak, 

materská škola nemôţe suplovať rodinu). 

 

 

 

 

 

 

 

        „Mikuláš“ 

 

 

 

 

 

 

 

           „Vianočná besiedka“ 

 

 

 

 

 

 

 

    

           „Karneval“ 

Zo ţivota materskej školy 
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  6. marca bol v Bratislavskom kraji potvr-

dený prvý prípad koronavírusu na Slovensku. 

Od tohto dňa počet infikovaných osôb po-

stupne narastal súbeţne s príchodom ľudí zo 

zahraničia. 

 

 

 12. marca došlo v SR  k opatreniam na 

obmedzenie šírenia vírusu: 

zatvoreniu všetkých typov škôl, 

zákaz vstupu cudzincom na územie SR, 

obmedzenie obchodných centier cez víkend, 

povinná domáca karanténa pre ľudí prichá-

dzajúcich zo zahraničia, 

zatvorenie letísk, zatvorenie sociálnych, kultúr-

nych a športových zariadení, barov, zábav-

ných parkov, 

zákaz organizovania hromadných podujatí, 

zákaz slávenia sv. omší v kostoloch. 

  

 15. marca  vláda SR vyhlásila núdzový  stav: 

uzatvorenie všetkých obchodov okrem - potravín, lekárni, internetových obchodov, rušenie plánovaných 

operácií, zatvorenie špecializovaných a pohotovostných ambulancií, núdzový stav v nemocniciach, povin-

nosť  nosenia rúšok a dezinfekcia rúk v hromadnej doprave a obchodoch. 

 

  

 15. apríla pribudlo naj-

viac pozitívne testovaných 

a to aţ 114 prípadov ocho-

renia COVID-19 za jeden 

deň na Slovensku 

 

 

 21. apríla Slovenská 

vláda predstavila predbeţný 

štvorfázový program na 

uvoľňovanie opatrení 

a pomaly návrat k beţnému 

ţivotu. 

 

 

   Pandémia COVID - 9 na Slovensku 

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku  

Ochorenie 
COVID-19 

Vírus 
SARS-CoV-2 

Obdobie pandémie 6. marec 2020 - súčasnosť 

Pôvod vírusu 
Wu-chan,  Čína 

Prvý  prípad v SR 06.03.2020 

Počet nakazených 1 531 

Aktívne prípady 163 

Počet hospitalizovaných 3 

Počet vyliečených 1 402 

Počet úmrtí 28 

https://sk.wikipedia.org/wiki/6._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://sk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wu-chan
https://sk.wikipedia.org/wiki/��na
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PARKOVANIE 

 Obecný úrad dôrazne ţiada  a prosí všetkých 

majiteľov a uţívateľov automo-

bilov, aby na parkovanie s oka-

mţitou platnosťou vyuţívali svo-

je súkromné pozemky a nepar-

kovali pravidelne a dlhodobo na verejnom prie-

stranstve.  Parkovanie v značnej miere bráni ako 

letnej, tak aj zimnej údrţbe. Na parkovanie okrem 

krátkodobých návštev má kaţdý vodič vyuţívať v 

prvom rade svoj súkromný pozemok.  

PRIESTORY NA PRENÁJOM 

 Obec ponúka na prenájom bývalé priestory 

základnej školy, bezbariérový prístup, prízemie, 3 

triedy, kniţnica, šatňa, zrekonštruované toalety, s 

moţnosťou stravovania, vlastné kúrenie, moţnosť 

samostatného merania spotreby elektrickej energie- 

podruţné meranie. Bliţšie informácie Vám poskyt-

neme na obecnom úrade. 

PRENÁJOM SÁLY 

 Obecný úrad oznamuje, ţe v letných mesia-

coch bude prebiehať rekonštrukcia strechy na kul-

túrnom dome. Táto oprava bola nevyhnutná, nakoľ-

ko strecha je v havarijnom stave. Z  tohto dôvodu  

si nebude moţné sálu prenajať aţ do odvolania. 

Aktuálne poplatky za prenájom schválené uznese-

ním č. 128/2020 nájdete na stránke obce v sekcii: 

Ako vybaviť - Cenník sluţieb.  

LIKVIDÁCIA ODPADU 

 Obec Sokoľ upozorňuje občanov na zákaz 

vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromaţďo-

vanie odpadu v katastrálnom území obce, v okolí 

veľkokapacitných kontajnerov, 

v Laţnici, na Malinej a  Balku 

alebo na iných verejných prie-

stranstvách. Upozorňujeme ve-

rejnosť, ţe vynášanie komunál-

neho odpadu, stavebného od-

padu a biologického odpadu v katastrálnom území 

obce je priestupok proti verejnému poriadku. Obec 

Sokoľ týmto vydáva prísny zákaz vývozu a sypania 

smetí, stavebného odpadu a biologického odpadu 

v Laţnici, na Malinej a  Balku. Za skládku sa nepova-

ţuje kopa odpadov, ktoré sú na staveniskách, 

v záhradách, vo dvoroch a majú iba dočasný cha-

rakter. Nelegálnou skládkou odpadu je odpad evi-

dentne hromadený dlhší čas alebo ide o väčšie 

mnoţstvo odpadu na jednom mieste (roztrúsený 

odpad sa pokladá za znečistenie ţivotného prostre-

dia, resp. znečistenie verejného priestranstva, nie 

za nelegálnu skládku odpadov).  

 

OZNAM -  CINTORÍN 

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest, 

ţe v zmysle platného prevádzkového poriadku poh-

rebiska v obci Sokoľ, ktorý bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Sokoli dňa 09.12.2019 uznesením 

č. 86/2019 je povolené realizovať akékoľvek staveb-

né úpravy hrobového miesta len na základe ozná-

menia prevádzkovateľovi pohrebiska, pričom za 

stavebnú úpravu sa povaţuje vybudovanie alebo 

oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka, 

náhrobnej dosky hrobového miesta, vybudovanie 

alebo oprava urnovej schránky.  

Osoba, ktorá bude prevádzať úpravu alebo 

opravu hrobového miesta je povinná prizvať za-

mestnanca prevádzkovateľa pohrebísk, ktorý skon-

troluje hrobové miesto pred začatím stavebných 

prác. Nájomca je povinný prevádzkovateľovi pohre-

biska nahlásiť skončenie prác do 24 hodín.  

Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti      

s výkonom stavebných úprav je povinný nájomca 

hrobového miesta bezodkladne vyviezť z areálu 

cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané 

likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontaj-

nerov nachádzajúcich sa v areáli, resp. v blízkosti 

cintorína.  

 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU 



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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KOMPOSTÉRY 

 Opäť dávame do pozornosti, ţe kompostéry 

sú ešte stále pripravené na výdaj. V rámci projektu 

„Podpora recyklácie biolo-

gicky rozloţiteľného odpa-

du,“ ktorý je spolufinanco-

vaný 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. 

NÁLEPKY FÚRA 2020 

 Tak, ako po minulé roky, aj 

tento rok budú vynášané len kuka 

nádoby opatrené nálepkou Fúra 

2020. Ţiadame preto občanov, 

ktorí uhradili poplatky s tým spo-

jené, aby si nálepku prevzali 

osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín. 

POPISNÉ ČÍSLA NA DOM 

 Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí ne-

majú označenú nehnuteľnosť súpisným (čierna far-

ba) a orientačným číslom (červená farba s názvom 

ulice), aby si čísla zakúpili na obecnom úrade 

v sume 3,50 €/ks. 

ÚRADNÉ HODINY POČAS LETNÝCH 

PRÁZDNIN 

 V súvislosti s letnými prázdninami obecný 

úrad oznamuje, ţe od 1.7.2020 do 31.8.2020 budú 

úradné hodiny na obecnom úrade z dôvodu čerpa-

nia dovoleniek nasledovné: 

PO: 6:00 – 14:00 

UT: nestránkový deň 

ST: 6:00 – 14:00 

ŠT: nestránkový deň 

PIA: 6:00 – 12:30 

 V súrnych prí-

padoch vieme stránky  podľa potreby vybaviť na 

základe vzájomnej dohody. 

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme. 

OZNAM 

 Obecný úrad upozorňuje občanov, ţe na sta-

rom cintoríne došlo k rapídne zvýšenej spotrebe 

vody v období  od 1.11.2019 do 17.4.2020 aţ  o 60m
3 
 

(z toho od decembra do marca bola voda odstave-

ná). Spotreba nebola za-

príčinená poruchou na 

vodovodnom potrubí. 

Ţiadame preto občanov, 

aby pri odbere dôsledne 

uzatvárali vodovodný ko-

hútik. Ak sa táto skutoč-

nosť nezmení alebo sa bude opakovať obec bude 

nútená pristúpiť k opatreniam, a to obmedziť do-

dávku vody na cintoríne.  


