
Príjemný novoročný deň  milí víťazania 

Je dobrým zvykom, že na začiatku nového kalendárneho roka sa k Vám prihovorí starosta. Vyhodnotí 

starý rok a povie niečo o plánoch a víziach  na nasledujúci rok. 

Na čom sme pracovali  v roku 2016? 

Najviac viditeľnou skutočnosťou je výmena verejného osvetlenia za osvetlenie LED - kové. Verím, že 

aj Vy oceňujete terajšie osvetlenie a ste s ním spokojní. 

Za veľmi významnú považujem skutočnosť, že máme schválenú žiadosť na výstavbu kanalizácie 

a čističky. Verím, že v priebehu prvých mesiacov roka prebehne úspešne verejné obstarávanie na 

dodávateľa a že v jarných mesiacoch začneme aj s výstavbou. 

Ďalšou dobrou správou je schválená žiadosť na zateplenie a zmenu zdroja tepla obecného úradu. 

Taktiež začiatkom jari začnú stavebné práce. 

Zrekonštruovali sme cestu v úseku Niže vši – Pavol Čech, rozšírili cestu v úseku Štefan Iskra – Stanislav 

Jenča.  

V oblasti zásobovania vodou máme nový výdatný vrt, ktorý bude postačovať na zásobovanie celej 

obce aj v prípade suchého počasia. 

Čo plánujeme v tomto roku? 

Ako už bolo spomenuté, začať s výstavbou kanalizácie a čističky a zatepliť obecný úrad. Výstavba 

kanalizácie sa dotkne skoro každého občana, preto Vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť. Máme 

vypracovanú projektovú dokumentáciu na nájomný bytový dom a sme v štádiu vybavovania 

stavebného povolenia a podania žiadosti na ŠFRB. Ďalej chceme upraviť okolie a chodník pred našou 

viacúčelovou sálou a predlžiť chodník okolo Špirka ku cintorínu. Ak bude vyhovené našim žiadostiam, 

chceli by sme dokončiť vodovod a do každej domácnosti dodať kompostér na spracovanie zeleného 

odpadu. 

Tieto spomenuté stavebné práce sú finančne veľmi náročné a obec bude musieť zvládnuť aj 

spolufinancovanie pôžičkou vo výške 5% z celkového rozpočtu. Verím však, že prispejú k zlepšeniu 

kvality života v našej obci a to stojí za to. 

Milí občania, všetky plány ktoré chceme dosiahnuť sú za určitých predpokladov. V jednej pesničke sa 

spieva „Šťastie zdravie pokoj svätý vinšujeme Vám.“ Tak aj ja Vám želám šťastie, zdravie a pokoj svätý 

do nového roku. Len v zdraví a mieri môžeme naplniť naše ciele. 

Ďakujem Vám za pozornosť 

 


