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Vážení spoluobčania,
keďže sa blíži koniec volebného obdobia 2011-2014,
dovoľte mi, aby som Vás informovala o investičných
projektoch a iných aktivitách zrealizovaných v našej
obci za toto obdobie a o zámeroch do budúceho
obdobia.
Obec uzatvorila každý rok hospodárenie so ziskom.
Každoročne bola vykonaná kontrola hospodárenia
obce hlavným kontrolórom a audit učtovníctva.
Bežný chod obce je v prevažnej miere financovaný
z podielových daní od štátu a daní z nehnuteľností a
psa, ktoré obec počas tohto obdobia nezvyšovala.
Zvýšil sa poplatok za komunálny odpad, nakoľko
v zmysle platného zákona obec nesmie doplácať
na likvidáciu odpadu, čo znamená, že koľko nás
v priebehu roka stojí odvoz a likvidácia odpadu, toľko
sa musí od občanov vybrať na poplatkoch za odpad.
Mierne sa zvýšila cena vody poskytovaná z obecného
vodovodu, pretože tento bol vo veľmi zlom stave
a neustále poruchy a nároky na kvalitu pitnej vody sú
finančne náročné.
Dotácie z EÚ a iných fondov
Obec v priebehu tohto obdobia podala sedem
žiadostí na dotácie formou poskytnutia nenavrátných
finančných prostriedkov. Jednou z nich bola žiadosť
podaná na Environmentálnom fonde na II. etapu

rekonštrukcie vodovodu. Celá rekonštrukcia je
rozdelená do štyroch etáp, z ktorých prvá bola
zrealizovaná v roku 2010, žiadosť na II. etapu bola
v roku 2011 a 2012 zamietnutá.
Podané boli tiež žiadosti na rekonštrukciu rozhlasu
a verejného osvetlenia na Ministerstve hospodárstva
a na úpravu budovy obecného úradu na VÚC Banská
Bystrica, no tieto boli zamietnuté.
Ďalšie štyri boli žiadosti na dotácie z EÚ z programu
LEADER – Rozvoj vidieka, ktoré boli schválené.
Prostredníctvom týchto schválených projektov sme
zrekonštruovali budovu, ktorá teraz slúži ako
autobusová zastávka a tržnica, zrekonštruované bolo
zázemie športového ihriska (šatne), zavedený
vysokorýchlostný internet, zrekonštruovaný chodník
v tzv. zadnom rade, odvodnený chodník, upravené
nádvorie kultúrneho domu, upravené verejné priestory
pri budove obecného úradu. Z prostriedkov EU
formou nenávratného finančného príspevku sme takto
preinvestovali cca 200 tis. Eur.
Investičné akcie z vlastných financií
Najväčšou investičnou akciou bola oprava miestnej
komunikácie pri predajni COOP Jednota, na ktorú boli
použité finančné prostriedky získané čiastočným
vyrovnaním pohľadávky bývalého PD.
Vybudovaný bol prístrešok, ktorým sa prekrylo
nádvorie domu smútku v dolnej časti obce.
Zrealizovalo sa vybudovanie novej elektrickej

prípojky na studňu obecného vodovodu a vodojemu,
čím sa znížili náklady hlavne na elektrickú energiu ale
tiež na údržbu el. vedenia.
Správa budov a ostatného majetku
Najpotrebnejším a finančne najnákladnejším bolo
zabezpečenie dodávky pitnej vody z obecného
vodovodu. Menšie poruchy boli síce odstránené
svojpomocne, no i tak väčšia časť bola realizovaná
dodávateľsky fi. VEOLIA Krupina, ktorí nám
po dlhšom čase
dali aj do správneho chodu
technológiu, čím zabezpečili dostatočný tlak
v potrubí. Okrem toho bolo tiež kompletne vyčistené
ponorné čerpadlo. Neskôr bolo zakúpené nové
ponorné čerpadlo a zároveň boli vymenené aj rúry
v studni. Ochranné pásmo okolia studne bolo nanovo
oplotené. Pravidelne v zmysle zákona bola pitná voda
zasielaná na rozbor, na základe ktorých bola vždy
kvalifikovaná ako vyhovujúca.
Vykonané boli revízie elektro a bleskozvodov,
ktorých povinnosť je uložená zákonom. Zrevidovaný
bol kultúrny dom, domy smútku a budova OcÚ.
Upravené boli priestory bývalej materskej škôlky,
je tu vytvorená zasadacia miestnosť, vybavená
novými stoličkami, ktoré sme dostali darom.
Zrekonštruované a zmodernizované boli vonkajšie
i vnútorné priestory domov smútku v oboch častiach
obce, umiestnené lavičky v okolí, vymenené pletivo.
Opravy bolo nutné urobiť na strechách budovy

OcÚ, knižnice, požiarnej zbrojnice.
Značné úpravy boli vykonané v budove OcÚ –
vymaľovanie, výmena podlahových krytín, položenie
obkladov a dlažby.
Niekoľkokrát bola vykonaná oprava obecného
rozhlasu a verejného osvetlenia, ktoré bolo rozšírené
a časť poškodených a technicky zastaralých svietidiel
bolo vymenených.
Zrekonštruovaná bola autobusová zastávka v hornej
časti obce.
Miestne komunikácie boli postupne vysprávkované,
niektoré boli výraznejšie upravené a odvodnené.
Okrem už vyššie spomínaného, bolo zrealizovaných
množstvo menších ale nie menej dôležitých prác a to
hlavne pracovníkmi menších obecných služieb,
z ktorých spomeniem aspoň niekoľko – opravené
zábradlie na mostoch pri autobusovej zastávke
a pri kostole, oprava výtlkov na miestnych
komunikáciách, odstránenie prístrešku na separovaný
odpad pri bytovke a znehodnotenej kolkovej dráhy
pri OcÚ narúšajúcich vzhľad obce, obnovené nátery
na dopravných značkách v obci, tržniciach,
informačnej tabuli a na preliezačkách detského
ihriska, oplotenie pozemku a montáž žľabu na KD
v dolnej časti obce, oprava koryta miestneho potoka.
Kultúra, šport, záujmová činnosť
Snažili sme sa spestriť a spríjemniť život našich
občanov
usporadúvaním
rôznych kultúrnych,

spoločenských a športových podujatí. V čase fašiangu
sme usporiadali maškarnú zábavu pre deti i
dospelých, obecnú zabíjačku. Každý nový rok sme
privítali na silvestrovskej veselici. Kultúrnym
programom, ako vystúpenie našich detí, folklórneho
a divadelného súboru, sme si pripomínali Deň matiek.
Na MDD sme deťom pripravovali súťažné
popoludnia
s poskytnutím
vecných
darov,
občerstvením a zábavou nielen pre deti ale i všetkých
občanov obce.
V októbri sme si vždy spomienkovými darčekmi
uctili všetkých dôchodcov nad 70 rokov
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Zabezpečený bol chod obecnej knižnice, boli
zakúpené nové knihy pre deti, náučné i beletria.
Podporovali sme činnosť DHZ a TJ Družstevník,
ktorí občanom svojou aktivitou spestrili niekoľko dní
v roku a zviditeľnili našu obec svojimi úspechmi.
Spolupodieľali sme sa na organizácii oblastnej súťaže
DHZ v našej obci.
Služby
Okrem základných služieb ako je odvoz KO,
zabezpečenie zberu separovaného odpadu a iné, bol
zabezpečený dvakrát v roku zber elektroodpadu a raz
ročne zber použitého šatstva, kovového odpadu.
Niekoľkokrát v roku mohli občania využiť služby
kaderníctva. Pri rodinných príležitostiach mali
občania možnosť využiť priestory kultúrnych domov

a požičovňu kuchynského riadu. Pre väčšiu
informovanosť obyvateľov sa aktívnejšie pristupovalo
k zverejňovaniu rôznych informácií a dokumentov
na obecnej webovej stránke.
S hladkým priebehom sme tiež zvládli sčítanie
obyvateľov, viacero druhov volieb a poskytnutie
potravinovej pomoci.
Všetky tieto vyššie spomínané ale i opomenuté
práce a aktivity boli vykonávané s jediným zámerom aby sa nám tu žilo krajšie a lepšie. Pri posudzovaní
ich kvality a množstva treba mať na zretili časové a
finančné možnosti obce. Chcem poďakovať tým
občanom našej obce, ktorí sa akoukoľvek mierou
podieľali na ich zabezpečovaní a realizácii a vyzvať
ostatných, aby sa k nim v budúcnosti pridali.
„Veľkosť obce nie je vo veľkosti budov v nej
postavených ale vo veľkosti vzťahu občan – obec“.

Eva Nemčovská
starostka obce

