:: Úspory pri
nakladaní
s odpadmi
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Obec sa potrebuje rozvíjať

Bez spoločnej dohody obyvateľov bude však rozvoj otázny.

Zajtra sa pravdepodobne prebudíme do
nového dňa rovnako,
ako sa nám to stalo
dnes. A ak sme sa nerozhodli odsťahovať
z obce, bude sa nás jej
budúcnosť nejakým
spôsobom dotýkať.
Preto stojí za to pýtať sa, ako
by sa mala obec rozvíjať?
Kde by sme obec radi videli
o desať, dvadsať rokov. Kam
sa máme posunúť v kvalite
života, v materiálnom rozvoji? Čo by sme mali urobiť, aby
sa nám lepšie spolunažívalo
so susedmi, čo je potrebné
opraviť, nad akou výstavbou
premýšľať? Na čo si máme našetriť a na čo je rozumné si požičať? Čo dokážeme spraviť do
roka a čo je sústredený zámer
desaťročia. Čo dokážu uskutočniť zamestnanci obce, k čomu
je potrebné prizvať obyvateľov,
k čomu vládu a EÚ?
Kľúčovým slovom rozvoja je
rovnováha. Obec sa potrebuje
rozvíjať rovnomerne. Uspokojovať potreby prítomnosti
bez oslabovania možností
budúcich generácií. Apropó,

aké dedičstvo by ste chceli
odovzdať svojim deťom? Rovnováha patrí aj do základných
oblastí: ekonomika – sociálna
oblasť – životné prostredie.
V neposlednom rade ide aj
o rovnováhu spoločenských
skupín: „bieli“ - Rómovia. Sociálne priepasti medzi obyvateľmi ohrozia rozvoj obce rovnako ako priepasti ekonomické.
Obec tvoria obyvatelia
dvoch etník s odlišným spôsobom života, sociálnym
a majetkovým zázemím.
Dobré spolužitie týchto dvoch
skupín je podmienkou budúceho rozvoja. Ak by sme ho
nedokázali vytvárať, čakal by
obec úpadok podobný niektorým obciam v okolí. Súčasný
starosta obce je presvedčený,
že pre obyvateľov obce Bačkovík je nevyhnutné usilovať
sa o dobré spolužitie a hľadať
nástroje, ktoré ho podporujú
(rešpekt k individuálnym
potrebám, dodržiavanie právnych noriem a zákonných
povinností). Populizmus extrémizmu iba zväčšuje spoločenské napätie v obci.
Miernu väčšinu obyvateľov
obce tvoria Rómovia, ktorí sú
sústredení na jednej pätine
zastavaného územia obce.
Táto časť obyvateľstva napriek

demografickému spomaleniu neustále rastie. Preto
problémy rómskej komunity
sú kľúčom k otázke ďalšieho
rozvoja obce. Chýbajúce možnosti legálnej výstavby, vysoká
miera nezamestnanosti, nízke
vzdelanie obyvateľov osady,
to sú okolnosti, ktoré obec
ovplyvňujú. Tento problém je
svojou komplexnosťou o mnoho zložitejší než schopnosti
obce riešiť ho, no obec je prvá,
ktorá sa musí snažiť hľadať
cesty z pasce začarovaného
kruhu vylúčených lokalít.
Kde by mali bývať mladé
rómske rodiny? V nelegálnej
výstavbe? Vo svojpomocne
postavených domoch podľa
zákonných pravidiel na parcelách, ktoré si zakúpia? Alebo
v domoch v obci po tom, čo sa
ich majitelia rozhodli ich predať? Jedno z vymenovaných
možností je budúcnosťou obce.
Vekový priemer obyvateľov
obce je o mnoho vyšší ako vekový priemer obyvateľov rómskej osady. Rovnováha znamená, že obec potrebuje rásť
počtom obyvateľov aj inde, než
v rómskej osade. Kam sa má
preto obec v rozvoji domovej
výstavby uberať? Stavať obecné byty na parcelách obce?
Alebo vytvoriť podmienky pre

ďalšiu domovú výstavbu (nová
ulica)?
Čo s nízkou ochotou spoločne sa stretať a vytvárať
spolkový život? Je spolkový
život pre obec potrebný?
Ďalší rozvoj obce je závislý na našej spoločnej dohode
a schopnosti spolupracovať.
Zhoršujúca sa kvalita života
rôznych skupín obyvateľov
obce bude mať za následok
zhoršovanie osobnej kvality života. Obec je živý organizmus.
Narastajúce rozdiely v životných podmienkach spôsobia
napätie, ktoré znemožní ďalší
rozvoj. Potrebujeme sa navzájom. Potrebujeme sa počúvať,
pristupovať k sebe s rešpektom, hľadať riešenia akútnych
problémov. Nespoliehajme sa
na niekoho iného, že to urobí za nás. Je to v prvom rade
naša vlastná úloha.
Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce na
roky 2020 – 2025 príjme zastupiteľstvo obce v závere roka
2020 po prípravných zasadnutiach a verejnom zhromaždení obyvateľov. Na príprave
dokumentu sa môžu podieľať
obyvatelia angažovanosťou v
pracovných skupinách. Váš
záujem nám oznámte na tel.
čísle 0908 096 671. n

Úvodom
Drahí spoluobčania,
držíte v rukách druhé číslo
obecných novín. Radi by
sme ho vydávali dvakrát
do roka. Slúži k tomu, aby
ste mali viac informácií
o dianí v obci, úlohách
ktorými sa Obecný úrad
zaoberá, čomu sa venoval
v predchádzajúcich mesiacoch a aké má plány pre
nastávajúce obdobie. Čím
viac ľudí sa zaujíma o dianie v obci, tým je to pre nás
spolu prospešnejšie. Vedieť
je lepšie, ako nevedieť. Zaujímať sa je lepšie než byť
ľahostajný. Vyjadriť názor
je lepšie ako byť bez názoru. Počúvať názory iných je
ešte lepšie. (Nie sme vše vedúci.) Zúčastniť sa verejnej
brigády znamená adoptovať
si časť verejného priestoru
a tým aj obce. Spolupracovať je užitočnejšie než sa
namáhať sám.
Samozrejme, v žiadnej komunite nepôsobia iba sily
súdržné, ale aj tie opačné.
Obec a jej spravovanie môže
ľahko slúžiť ako fackovací
panák, ak občan potrebuje
vyplaviť osobnú frustráciu.
Prajem Vám dobrý život
s Vašimi susedmi aj v obci.
Dávajte nám podnety, čo
v obci zlepšiť, upozorňujte
na to, čo by mohlo fungovať
lepšie. Bačkovík totiž patrí
jeho obyvateľom. Potrebujeme sa navzájom.
František
Korečko
starosta obce

Nakladanie s odpadmi a možné úspory

Obec hľadá spôsob spravodlivejších poplatkov za nakladanie s odpadmi.
Jeden reklamný
slogan hovorí:
„Nemyslíš, zaplatíš“.
Znie kruto, ale pravdivo. Je ho ale možné
čítať aj naopak. Ak
budeme premýšľať
a zmeníme spôsob
zaobchádzania s odpadom, ušetríme.
Verejné zhromaždenie
k odpadom, ktoré sa konalo
v novembri 2019, ukázalo, že
obyvatelia očakávajú viac zásluhovosti pri nakladaní
s odpadom v domácnostiach.
Kto triedi, mal by za vývoz

odpadu platiť menej než ten,
kto nepovažuje triedenie za
potrebné.
Z tohto dôvodu začala obec
viesť evidenciu domácností,
ktoré využívajú možnosť bezplatného vývozu separovaných
zložiek odpadu. Budúcoročné
zvyšovanie zákonného poplatku za odpad umožní na základe evidencie požiadať
o zníženú sadzbu poplatku.
Obyvatelia si môžu na
obecnom úrade alebo web
sídle obce overiť, či má obec
zaevidované vyloženie odpadu.
Je pri tom potrebné mať na
zreteli, že odpad má byť pred
bránu domácnosti umiestnený najneskôr o 7.00 hodine
v deň vývozu odpadu (požia-

davka firmy odvážajú- cej odpad). Odpad vyložený po tomto
termíne nebude obcou zaevidovaný. Mnohé domácnosti
z tohto dôvodu vykladajú odpad na ulicu už večer vopred.
Na cene za vývoz odpadu sa
podieľa aj to, koľko nádob
komunálneho odpadu domácnosti v deň vývozu komunálneho odpadu vyložia.
Preto odporúčame domácnostiam zvážiť, či im naplnenosť
nádoby neumožňuje nechať
vyvážať jej obsah menej často.
Skúsenosť domácností aktívne
triediacich odpad ukazuje, že
nádoba komunálneho odpadu
si vyžaduje jej vyprázdnenie
iba raz za 4 až 6 týždňov.
Audit hospodárenia s odpa-

dom v obci ukázal, že v súčasnosti obec „predáva“ obyvateľovi vývoz odpadu za menej
(€10,-), než ho nakupuje od
vyvážajúcej firmy (€15,-), čim
porušuje zákon o hospodárnom nakladaní s rozpočtom.
Zastupiteľstvo preto pripravuje
nariadenie, v ktorom upraví
cenu, za ktorú predáva obyvateľovi vývoz odpadu (viac ako
€15,-) a umožní domácnostiam žiadať o zníženú sadzbu
poplatku na základe evidencie triedenia odpadu. Efektívne triedenie a hospodárne
zaobchádzanie s nádobami
komunálneho odpadu zníži
pravdepodobnosť nekontrolovaného narastania poplatkov
za odpad. n

Obec znižuje dlh obyvateľov
V decembri 2019 tvorili nedoplatky na daniach, zákonných a zmluvných poplatkov
obyvateľov a firiem dlh vo výške €19.700,-.
Obec to na čas
priviedlo do stavu
platobnej neschopnosti, kedy nedokázala realizovať základné
platby nevyhnutné
pre zabezpečovanie
služieb verejnosti
(odpad, voda, kanál).

Následný audit hospodárenia
ukázal nedoplatky veľkého
počtu domácnosti. Obec
začala komunikovať s dlžníkmi a ponúkla im možnosť
vyrovnať dlh v 10 splátkach
od januára do októbra 2020.
Drvivá väčšina domácností
dlh uznala a začala ho
splácať, prípadne aj splatila
(menšie nedoplatky). Malá
časť dlžníkov odmietla dlh

uznať a splatiť. Na začiatku
februára 2020 má dlh výšku
€11.000,-. Obec podstupuje
kroky k právnemu vymáhaniu nedoplatkov na daniach,
zákonných a zmluvných
poplatkoch.
Zámerom obce je, aby
prostriedky vrátené do obecnej pokladne boli použité
na ďalšiu obnovu verejných
priestranstiev obce. n

Potrebujeme zväčšiť kapacitu školy

Nárast počtu žiakov 1. ročníka ZŠ v budúcich rokoch by mohol uzavrieť 3. a 4. triedu.
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vajúcich rokoch, počas ktorých
do školy nastúpi väčší počet
prvákov, zachovať v škole 3.
a 4. ročník. Stav však nedovolí
zrušiť dvojzmennosť vyučovania na škole.
Obec dostala od Úradu verejného zdravotníctva súhlas
so zmenou užívania objektu.
Kapacita Základnej školy
Prestavba školského bytu bude
Bačkovík je však tvorenia iba
realizovaná v čase 5. – 31. júla
jednou plnohodnotnou triedou 2020. Stavebné úpravy si nevya jednou odbornou učebňou,
žadujú veľký zásah do objektu,
ktorá slúži napriek obmedze- čo umožní zahájiť nový školský rok vo zväčšených priestoným priestorovým možnosroch.
tiam ako trieda.
Pred obcou stojí úloha
Obecné zastupiteľstvo
výstavby novej kotolne v obzvažovalo ako zväčšiť kapajekte školy, nakoľko súčasná
citu školy bez nadmerného
finančného zaťaženia rozpočtu zastaralá technológia spaľujobce. Po diskusiách rozhodlo, úca uhlie nespĺňa ekologické
hospodárne požiadavky na
že obec zmení účel užívania
vykurovanie. Obec bude hľadať
školského bytu a stavebnou
úpravou vytvorí 2 menšie nové finančné možnosti realizovatriedy. Tie dovolia aj v nastánie výstavbu novej kotolne. n

xxxx

Čím dlhšie môžu
deti navštevovať
povinnú školskú
dochádzku v mieste
bydliska, tým je to
pre ich rodiny lepšie.

Poďakovanie
Ďakujeme účastníkom
brigády, ktorá v októbri
2019 opravovala nástupište
autobusu a odstraňovala
kry za školskou záhradou.
Ďakujeme rodine Matejovcov, ktorá obci darovala
k výsadbe 2 mladé
stromčeky. Ďakujeme Dušanovi Petrovi za prepravu
stavebného a biologického
odpadu traktorom. Ďakujeme finančným darcom,
ktorí v druhom polroku
2019 venovali príspevky
na rozvoj obce. n

Terénny
sociálny
pracovník
by pomohol
v obci
Sociálna práca v obciach
s výraznou rómskou komunitou pomáha zvyšovať
životnú úroveň obyvateľov.
Terénny sociálny pracovník
komunikuje
s občanmi a inštitúciami
zameranými na problémy
bývania, zadlženosti, zamestnanosti a vzdelávania
s cieľom podporiť začlenenie do spoločnosti
a samostatné rozhodovanie
a jednanie.
Terénny sociálny pracovník pôsobí ako poradca
a prostredník pre občanov
pri vybavovaní úradných
alebo právnych záležitostí,
napomáha pri jednaní
s inštitúciami, odprevádza klientov a asistuje pri
týchto jednaniach.
Obec mala v jeseni 2019
záujem zapojiť sa do národného programu terénnej
sociálnej práce, čím by získala na čas 2 zamestnancov väčšinovo hradených
zo štátneho rozpočtu. Avšak
zložitá finančná situácia
obce na sklonku roka nás
prinú- tila stiahnuť žiadosť
o zapojenie do projektu.
Aj naďalej budeme hľadať možnosti, ako obyvateľom so znevýhodnením
v minimálnej možnej
miere ponúknuť služby
terénnej sociálnej práce. n

Obec Bačkovík
na Facebook-u
Mladšia generácia aktívne využíva komunikáciu
cez sociálne siete. Preto sa
obec rozhodla zriadiť FB
stránku, ktorou využíva
ďalší komunikačný kanál
medzi obyvateľmi a obcou.
K FB stránke sa pripojíte
vyhľadaním reťazca „Bačkovík pre všetkých“. n
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Samosprávne
orgány obce
Bačkovík

Pripravujeme zateplenie Obecného úradu
Administratívna časť Kultúrneho domu je celoročne využívaná na kancelárske účely,
komunitné aktivity a náboženské zhromaždenia.
Objekt od začiatku
svojho užívania pred
40 rokmi podstúpil
iba malé stavebné
úpravy.

pokrytá použitím hydroizolačnej fólie.
Vykurovanie kancelárskych priestorov elektrickými
ohrievačmi je finančne nákladné, nakoľko objekt nie je
zateplený. Obec sa rozhodla
vypracovať projektovú dokuElektrické pece boli nahradementáciu k zatepleniu objektu
né elektrickými ohrievačmi,
a nahradeniu elektrického
pôvodné okná časti budovy
vykurovania ústredným kúreboli nahradené plastovými ok- ním s peletkovým kotlom. Vo
nami a plechová strecha bola februári 2020 bude obec žiadať

o nenávratný finančný príspevok vo výške €30.000,-. Náklady na zateplenie administratívnej časti budovy a výstavbu
kotolne sú vo výške €83.000,-.
K financovaniu investície obec
požije okrem nenávratného
finančného príspevku vlastné finančné zdroje vo výške
€25.000,- a úver v rovnakej
výške. Obec zrealizovala verejné obstarávanie. Víťaz súťaže
firma Verva, s.r.o. v prípade

získania dotácie začne objekt
rekonštruovať v júli 2020. Rekonštrukcia bude prebiehať 6
mesiacov. Počas rekonštrukcie
bude činnosť Obecného úradu
obmedzená.
Rekonštrukcia objektu zníži
náklady obce na vykurovanie
a vytvorí podmienky pre celoročné využívanie priestorov
budovy obyvateľmi obce. n

Budeme pokačovať v likvidácii skládok
Enormné množstvo komunálneho odpadu v rómskej osade je zdravotným,
ekologickým aj ekonomickým rizikom obce.
V máji 2019 obec začala so zhromažďovaním a vývozom komunálneho odpadu
z dolín obkolesujúcich
rómsku osadu.
Zhromažďovanie realizovali
dobrovoľníci a pracovníci
menších obecných služieb.
Zhromaždenie a vývoz odpadu o objeme štyroch veľkokapacitných kontajnerov (spolu
120 m3) uhradila obec. Náklady na zhromaždenie a vývoz činili €2.600,-. Z finančných dôvodov musela obec
likvidáciu skládok zastaviť,
napriek tomu, že odstránený odpad bol z hľadiska jeho
množstva v dolinách mizivý.
Predpokladá sa, že objem
uloženého odpadu zhromaž-

ďovaného desaťročia činí až
2000 m3 objemu.
Odpad v dolinách je nebezpečenstvom pre obyvateľov rómskej osady, preto
obec zaslala na Úrad splnomocnenca pre rómske komunity žiadosť o nenávratný

finančný príspevok vo výške
€20.000,-. Príspevok má slúžiť k zakúpeniu malotraktora
s vlečkou a pokračovaniu
v zbere a vývoze odpadu. Likvidácia celej skládky nebude
pre jej veľkosť napriek dotácii
možná. Ale cieľ raz „odstrániť

celú skládku“ tu ostáva.
V prípade dotácie v celej výške má obec zámer zároveň
opraviť obecné studne v rómskej osade. Predpokladáme
však zníženie výšky dotácie
z dôvodu veľkého počtu žiadateľov na Slovensku. n

Starosta obce:
Mgr. František Korečko
(starosta@backovik.sk).
Zástupca starostu obce:
Martin Boboňko.
Obecné zastupiteľstvo (zastupitelstvo.obce@backovik.sk):
Martin Bajus, Martin
Boboňko, Miroslav Mičko,
Mgr. Marta Ovadová, Radoslav Zuskár.
Mandátová komisia:
(členovia obecného zastupiteľstva)
Komisia na ochranu verejného záujmu:
(členovia obecného zastupiteľstva)
Komisia verejného poriadku:
Radoslav Zuskár (predseda),
Martin Bajus, Ernest Gábor,
František Joška.
Finančná komisia:
Mgr. Marta Ovadová (predsedníčka), Imrich Goduš,
Adriana Hurová, Alena
Ruščáková.
Kontrolórka obce: Terézia
Kinlovičová (t.kinlovicova@
gmail.com). n

Nahlasovanie
podnetov protispoločenskej
činnosti
Obec Bačkovík zverejňuje
emailovú adresu na podávanie podnetov o nahlasovaní protispoločenskej
činnosti: kontrolor.backovik@gmail.com.
Za protispoločenskú
činnosť sa považuje: trestný
čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, trestný
čin machinácií pri verejnom obstarávaní, trestné
činy verejných činiteľov
alebo trestné činy korupcie,
trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest
odňatia slobody
s hornou hranicou trestnej
sadzby prevyšujúcou tri
roky, správny delikt,
za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo
výške najmenej 30 000 eur.
Oznámením sa má na
mysli skutočnosť, o ktorej
sa osoba dozvedela v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme. n

www.
BACKOVIK
.sk
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Potrebujeme pravidlá legálnej výstavby v rómskej osade Krátke

Bez možnosti legálne stavať nie je možné zmenšovať narastajúce sociálne rozdiely obyvateľov
Bačkovíka. Je to najväčšia hrozba pre budúcnosť obce.
Ak sa budú nožnice
životnej úrovne obyvateľov stále roztvárať, príde okamih,
kedy už spolu nebudeme ochotní žiť.
Ďalší rozvoj obce tak bude ťažko realizovateľný. Vidíme to
v Kecerovciach. Kým to v Bačkovíku nepochopíme, nepohneme sa ďalej. Naopak, stav sa
bude len zhoršovať.
Bačkovickí Rómovia potrebujú
ochotu vlastníkov pozemkov
predať ich. Vlastníci pozemkov
potrebujú istotu, že obec bude
garantovať iba legálnu výstavbu. (V súčasnom vedení obce
ju občania majú.) Rómovia potrebujú svojich „gádžov“. Len
tak bude ich životná úroveň
stúpať (pritom to ale nepôjde

bez ich vlastného pričinenia).
A „gádžovia“ potrebujú pomôcť
svojim Rómom, aby pomohli
sebe.
Kameňom úrazu je nemožnosť zakúpiť si v rómskej osade a jej blízkosti parcelu, na
ktorej by bola možná výstavba so stavebným povolením
končiaca kolaudáciou. Nele-

gálnu výstavbu nie je možné
pripojiť k obecnému vodovodu
a kanalizácii, objektom nie je
možné priradiť súpisné číslo.
Komplikuje to správu obce,
evidenciu obyvateľstva, vymáhanie dlhov.
V prípade ochoty majiteľov
pozemkov predať parcely pod
rómskou osadou alebo

v jej bezprostrednej blízkosti,
obec vytvorí pre obyvateľov
s trvalým pobytom pravidlá
umožňujúce nákup pozemku
a legálnu svojpomocnú výstavbu ukončenú kolaudáciou.
Potom už nebude môcť nikto
ospravedlňovať nelegálnu
výstavbu slovami, že nemohol
inak. n

Budovu Obecného úradu využíva verejnosť

V budove sa pravidelne stretajú záujemkyne o kalanetiku, rómske dorastenky aj rómske mamy.
Administratívna časť
Kultúrneho domu
má úžitkovú plochu
podobnú rodinnému
domu. Budova však
z ďaleka nie je efektívne využívaná.

Obec preto medzi časom
ponúkla miestnosť knižnice
záujemkyniam o kalanetiku,
americkej misionárke venujúcej sa práci s dorastenkami
a občianskemu združeniu Pre
lepší život, ktoré miestnosť
príležitostne využíva ku komunitným stretnutiam rómskych mám. Priestory obec
ponúka za symbolické nájomné s prevzatím zodpovednosti
za zariadenie. Nájomné slúži
k údržbe a vykurovaniu použitých priestorov. Žiaľ, objekt si
vyžaduje rekonštrukciu vykurovania, výmenu pôvodných
okien a zateplenie, o ktoré
obec usiluje. n

Okrem kaplnky na prízemí
a dvoch administratívnych
miestností má ešte miestnosť
bývalej knižnice a zasadaciu
miestnosť. Čím intenzívnejšie
sa budú priestory využívať,
tým väčší úžitok bude mať
budova pre obyvateľov obce.

Obnova obce
v lete 2020

Schátralý objekt bývalého kúpaliska chce obec
odstrániť. Bude pokračovať aj v obnove
chodníka v strede obce.
Uprostred obce „špatí“ niekdajšia protipožiarna nádrž, ktorá
roky neplní svoj účel.
Obec chce priestor
v letných mesiacoch
revitalizovať.
Po odstránení oplotenia a
rozbití betónových plôch chce
priestor nahradiť vysadenou
zeleňou. Ak sa v budúcnosti budeme môcť uchádzať o
dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska, umiestnila by ho obec práve na miesto

bývalej protipožiarnej nádrže.
Zároveň chceme pokračovať v rekonštrukcii chodníka
smerujúceho zo stredu obce
k budove bývalej Jednoty.
Obec limitujú finančné možnosti rozpočtu. Preto, nemôže
v obnove verejných priestranstiev pokračovať tempom,
ktoré by nás potešilo. V budúcich rokoch bude potrebné
vydláždiť priestor pred Kultúrnym domom, obnoviť oplotenie cintorína a vybudovať na
cintoríne chodníky.
K revitalizácii priestorov bude
obec využívať menšie obecné
služby a obecné brigády. n
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Domy môžu
skrášľovať obec

Vianočná výzdoba domov obohatila vzhľad
obce počas Vianoc.
Svet, ktorý nás obkolesuje, je buď funkčný, alebo pekný, alebo oboje.
Podobne je to s obcou. k bude
funkčná, teda bude zabezpečovať základné potreby jej
obyvateľov, bude pre nich prospešná. Ak bude vzhľadná a
pre návštevníkov príjemná na
pohľad, budú sa v nej obyvatelia dobre cítiť.
Preto sa obec v advente rozhodla motivovať obyvateľov
k individuálnej vianočnej výzdobe priečelí budov a záhradiek. Zvyk vyzdobiť domy pred

vianočnými sviatkami osvetlením sa ujíma aj v našom
kraji. Do popredia vystupujú
domácnosti, ktoré sa rozhodli
skrášliť fasády domov.
O najkrajšej výzdobe domácností v obci a v rómskej
osade rozhodovali prítomní
na Facebook stránke obce.
Najviac hlasov a nové svetelné
reťaze získali fasáda Ivety Forgáčovej a Slavomíra Gábora.
Krása je subjektívna záležitosť. Zároveň platí, že v
obci vynikajú domácnosti
obdarované citom pre estetiku. Ďakujeme všetkým, ktorí
skrášlili obec svojou svetelnou
výzdobou. n

informácie
n Na štvrtú adventnú
nedeľu 2019 sociálna komisia opäť rozdávala potravinovú pomoc, ktorú sa
obci podarilo získať vďaka
študentom Evanjelického
gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, Evanjelickému a. v. cirkevnému zboru
v Košiciach a obchodnému
reťazcu Tesco. Potraviny dostalo 11 domácností, ktoré
vybrala sociálna komisia
tvorená Adrianou Gáborovou, Valentínou Joškovou,
Martou Kušnierikovou a
Janou Mičkovou.
n Obec v jarných mesiacoch prečistí hydromelioračný kanál v časti
Poddubyny. Obec zároveň
vyzvala vlastníka Hydromeliorácie, š. p. o sfunkčnenie
vybudovaných kanálov v
katastrálnom území obce,
aby znižovali pravdepodobnosť záplav záhrad a domácností v rómskej osade.
n Oprava katastrálnych
záznamov hydromelioračného konála za školskou
záhradou neprebieha bez
komplikácií. Obec za vyhotovenie geometrického plánu skutočnej polohy kanála
zaplatila €1.600,-. Oprava
katastrálnych záznamov je
podmienkou vyhotovenia
projektovej dokumentácie
k výstavbe budúcej ulice a
majetko-právnemu vysporiadaniu vlastníkov záhrad.
n Obec v jarných mesiacoch prečistí hydromelioračný kanál v časti
Poddubyny. Obec zároveň
vyzvala vlastníka Hydromeliorácie, š. p. o sfunkčnenie
vybudovaných kanálov v
katastrálnom území obce,
aby znižovali pravdepodobnosť záplav záhrad a domácností v rómskej osade.
n Obec vyhrala súdny spor
v záležitosti zámeru bývalého vedenia obce prestavať
objekt Hasičskej zbrojnice
na komunitné centrum.
Nakoľko zastupiteľstvo obce
neschválilo zámer rekonštrukcie, osoba zabezpečujúca projektovú dokumentáciu nebola oprávnený
vymáhať od obce náklady
na jej vyhotovenie.

Kancelária
Obecného
úradu
informuje

n Telefón: 0904 848 904
n Občianska hliadka tel.:
0910 434 910
n Úradné hodiny:
Pondelok: 07:00 - 16:00 hod.
Utorok: 07:00 - 16:00 hod.
Streda: 07:00 - 18:00 hod.
Štvrtok: 07:00 - 16:00 hod.
Piatok: 07:00 - 12:00 hod.
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