SLOVO K OBČANOM !
Vážení spoluobčania, samospráva obce má za sebou štvorročné volebné obdobie 2015 – 2018 a preto mi
dovoľte, aby som sa vám opäť prihovoril a vyhodnotil prácu volených funkcionárov obce za toto obdobie.
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
Počas rokov 2015 – 2018 pracovalo Obecné zastupiteľstvo /OcZ/ v tomto zložení: Roman Hudec /zástupca
starostu/, Ing. Adrián Bridzik, Mgr. Miloš Šagát, Ing. Jaroslav Šlosár a Milan Žatko. Poslanci sa zišli na 24
riadnych zasadnutiach. Zriadené boli dve komisie, z ktorých komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie zasadala 4 krát a petičná komisia zasadať nemusela.
ROK 2015.
Obec obdržala od ministra vnútra SR protipovodňovú súpravu pre činnosť DHZ v hodnote 14 359 eur. Na
ihrisku TJ boli s finančným prispením sponzorov vymenené ,,striedačky“ a bola osadená svetelná tabuľa.
S finančným prispením MO Slovenského orla bolo zrekonštruované osvetlenie viacúčelového ihriska. Vykonaná
bola rekonštrukcia zariadenia zvonov a ich elektrického pohonu v celkovej sume 930 eur. Občania obce prispeli
verejnou zbierkou na túto opravu sumou 536 eur. Rok sa niesol hlavne v štádiu príprav na nové programovacie
obdobie 2014-2020, kedy boli prvé výzvy na podávanie projektov z Programu rozvoja vidieka /PRV/ vyhlásené
27.októbra a podané musia byť vo februári 2016. Pri príležitosti 70.výročia ukončenia 2.svetovej vojny
a 70.výročia SNP obec obdržala od ministra obrany SR Pamätnú medailu.
ROK 2016.
Vo februári boli podané žiadosti o finančné prostriedky z PRV na projekty ,,Rekonštrukcia miestnych
komunikácií II.etapa“ a ,,Rekonštrukcia domu smútku a prístavba prístrešku“. Obec je členom ,,Miestnej
akčnej skupiny /MAS/ Strážovské vrchy“, cez žiadosti podané MAS, bude možné v rozpätí rokov 2017-2020
riešiť menšie drobné projekty. Od MV SR obec v rámci projektu prevencie kriminality obdržala sumu 10 000
eur na vybudovanie sociálnych zariadení k viacúčelovému ihrisku, spoluúčasť obce na tento projekt bola 2 580
eur na nákup výstroja, športového náradia, ochranných sietí a športové aktivity žiakov. Náš Dobrovoľný
hasičský zbor /DHZ/ bol v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradený do kategórie ,,C“
a obdržal 700 eur na nákup náradia. Od MF SR obec održala 4 914 eur na výmenu svietidiel verejného
osvetlenia, v I.etape bolo vymenené 10 ks svietidiel v strede obce. Vďaka investorovi R-Consult bola za pomoci
eurofondov vybudovaná spevnená štrková cesta od Prasličky po Ostrý Vrch v dĺžke 3,3 km a pod prameňom
miezgovského potoka bola vybudovaná protipovodňová nádrž s objemom 935 m3.
ROK 2017.
Po sedemročnom snažení bol konečne zrekonštruovaný priepust pri cintoríne, túto investíciu uhradil
Trenčiansky samosprávny kraj v sume 75.tisíc eur. Ďalšou dlhodobo plánovanou investíciou bolo vybudovanie
odvodnenia dvora Kultúrneho domu a zhotovenie cesty zo zámkovej dlažby ku Kaplnke. Cesta má dĺžku 107m,
celková hodnota investície je, aj vďaka sponzorom, 12 594 eur z obecného rozpočtu. Súčasťou týchto prác je aj
zhotovenie zasúvacej brány a terénne úpravy dvora KD. V rámci združenia obcí ,,Uhrovská dolina“ bola
podaná žiadosť na kontajnery pre biologicky rozložiteľné odpady pre každú domácnosť. V rámci zlepšenia
kvality vody obec vykonala prostredníctvom odbornej firmy vyčistenie šiestich obecných studní. Náš DHZ
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bol opäť zaradený do kategórie ,,C“ a obdržal 1 400 eur
na nákup náradia a uniforiem.
ROK 2018.
Obec bola v tomto roku úspešná vo viacerých podaných projektoch. Od MV SR to bola dotácia v sume 30.tisíc
eur na komplexnú rekonštrukciu nielen pôvodnej hasičovne, ale celého komplexu budovy v strede obce.
Spoluúčasť obce bola v sume 1 700 eur. Z Európskeho fondu rozvoja vidieka obec obdržala dotáciu na
,,Rekonštrukciu obecných komunikácií II.etapa“ v sume 79 766,73 eur. Boli opravené úseky ciest okolo
zvoničky ku kultúrnemu domu v dĺžke 103m s rigolom, ulica /kút/ k súp.č.59 v dĺžke 95m s parkoviskom a
odvodnením, novovybudovaný bol úsek cesty na Prasličke od parkoviska po s.č.111 v dĺžke 284m, s dvomi
výhybňami, otočom a odvodnením. Pred kultúrnym domom vznikli parkovacie miesta s rigolom a bezbariérový
vstup do KD. Od MF SR obec obdržala sumu 9.tisíc eur na vybudovanie nového obecného rozhlasu s novou
ústredňou. Spoluúčasť obce bola tisíc eur. Bol vypracovaný projekt pre stavebné povolenie na rekonštrukciu
budovy Kultúrneho domu. Z Európskeho fondu rozvoja vidieka obec obdržala dotáciu na projekt ,,Komplexnej
rekonštrukcie domu smútku a výstavby prístrešku“ v sume 75 930,58 eur. Realizovaný bude v roku 2019.
V tomto roku si náš Dobrovoľný hasičský zbor dôstojnou oslavou pripomenul 130.výročie svojho vzniku,
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bol opäť zaradený do kategórie ,,C“ a obdržal 1 400 eur
na nákup materiálnotechnického zabezpečenia.

KULTÚRA A ŠPORT.
Aj počas uplynulých štyroch rokov sa v obci v spolupráci s organizáciami Slovenský orol /SO/, Telovýchovná
jednota /TJ/, Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/, Klub dôchodcov /KD/, SZPB a Cirkevným spoločenstvom
darilo udržať tradične poriadané kultúrne a športové podujatia. Miestna organizácia SO zastrešuje všetky
športové akcie, každoročným vyvrcholením roka je organizovanie minifutbalového turnaja o pohár primátora
Bánoviec nad Bebravou, turnaj má celoslovenskú úroveň a v tomto roku to bude už 25.ročník. Miestna TJ
zastrešuje účasť mužov v II.triede okresu BN a dorastencov v oblastnej futbalovej súťaži PD. DHZ
v poslednom období dosahuje tiež veľmi dobré výsledky. Má päť hasičských družstiev. V rámci úspešne
pokračujúcej cezhraničnej spolupráci a zapojenia sa do projektu ,,Mládež nadväzuje spoluprácu cez hranice“
s moravskou obcou Milotice sa už šiesty rok okrem našich súťaží stretávajú deti na vzájomných
medzinárodných súťažiach v kategórii ,,Plameň“. Klub dôchodcov a SZPB tradične spolupracujú na akciách –
spomienky na Oslobodenie, SNP a vypálenie obce, MDŽ a koncoročné slávnostné zasadnutia, spojenými
s vítaním jubilantov. Tiež sa celoročne starajú o pietne miesta. Činnosť organizácií a všetky kultúrne a športové
podujatia sú finančne podporované obcou, ale nemohli by fungovať bez nadšencov, ktorí obetujú svoj voľný čas
na prácu s ľuďmi, preto im za to patrí úprimné poďakovanie. Občanom obce a hlavne mládeži sú celoročne
ponúknuté priestory areálov ihriska TJ, viacúčelového ihriska s umelým povrchom, v kultúrnom dome je
v prevádzke posilňovňa, knižnica, sála kultúrneho domu je využívaná na kultúrno-spoločenské akcie
a v poslednom období aj na cvičenia pri hudbe. Pre deti sú každoročne organizované Oslavy MDD a príchod
Mikuláša, v posledných dvoch rokoch spojený so stretnutiami pod Jedličkou v strede obce. Pravidelnou akciou
je aj každoročné stavanie Mája. Od roku 2009 úspešne funguje a rozširuje sa služba v oblasti pokrytia obce
internetovou WiFi sieťou.
PRÍSPEVKY OBCE
Postupne, ako sa rozvíja činnosť organizácií, vznikajú aj požiadavky na vyššie finančné zabezpečenie. Okrem
pravidelných výdavkov, ktoré sú nutné na chod obce, sú vyčlenené z obecného rozpočtu financie na šport,
kultúru, pre dôchodcov a jubilantov, pre katolícku a evanjelickú cirkev, ale aj pri úmrtí občana na veniec, pri
narodení dieťaťa a pre najstaršieho občana.
OBLASŤ FINANCIÍ
Samospráva obce dlhodobo nepristupuje k zvyšovaniu daní z nehnuteľností, tiež poplatky za odpady boli
zvýšené naposledy v roku 2012. Ďalšími príjmami, ktoré kompenzujú dane z nehnuteľností, sú príjmy za nájmy
obecných priestorov a budov. Obec sa stala atraktívnou na organizovanie rôznych firemných akcií, či už je to
na ihrisku TJ, alebo v priestoroch pri kultúrnom dome a viacúčelovom ihrisku. Aj do budúcna bude potrebné,
aby samospráva hľadala možnosti v úsporách výdavkov na chod obce tak, aby to občania obce nemuseli pocítiť.
KONTROLA.
Obec má hlavnú kontrolórku, ktorej úlohou je kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola
vyrubovania daní a poplatkov, kontrola prijatých VZN obce, kontrola finančnej hotovosti pokladne
a účtovných dokladov, kontrola vybavovania sťažností, vyjadruje sa k návrhom rozpočtu obce, k záverečnému
účtu obce a plní ďalšie úlohy, ktoré schváli obecné zastupiteľstvo. Kontrolórka prísne dbá na to, aby všetky
účtovné doklady boli vypracované a zaevidované v súlade so zákonom o účtovníctve, vrátane zaevidovania do
majetku obce, pravidelného vykonávania štvrťročných a ročných účtovných závierok. Každý rok je v obci
vykonávaný audit účtovníctva nezávislým audítorom. Obec je kontrolovaná prokurátorom hlavne v oblasti
zákonnosti prijatých VZN a vyrubovania daní. Okrem toho obec podlieha kontrole inštitúciám v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy.
ZÁMERY DO BUDÚCICH ROKOV.
Ak chceme zhrnúť uplynulé štvorročné obdobie a vyhodnotiť, čo sa nám podarilo splniť a čo budúcu
samosprávu čaká, mnoho záleží na tom, aké budú priority štátu. Týka sa to hlavne projektu ďalších
pozemkových úprav v extraviláne obce, realizáciou ktorého by sa zjednodušili vlastnícke vzťahy a aj obec by
mohla získať pozemky, vhodné na bytovú výstavbu. Prioritami sú však neustále požiadavky na výstavbu
kanalizácie a vodovodu v kompetencii ZsVAK a tiež rekonštrukcia cesty a chodníka v dolnej časti obce
v kompetencii TSK. Dôležitou úlohou pre budúcu samosprávu bude tiež využitie pripraveného projektu na
rekonštrukciu budovy kultúrneho domu, ale aj rekonštrukcia budovy predajne potravín a pohostinstva,
s využitím fondov Európskej únie, alebo štátnych dotácií. Občania sa budú musieť dôsledne zapojiť do
separovania odpadu, aby sa im v budúcich rokoch nemuseli zvyšovať poplatky za jeho likvidáciu.
ZÁVER
Vážení spoluobčania, dovoľte mi poďakovať sa za prácu poslancom, ďakujem výborom a členom obecných
organizácií, tiež sponzorom, ktorí pravidelne prispievajú na rôzne akcie, ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj našej obce. Želám vám pevné zdravie a mnoho úspechov v živote.
Juraj Trgyňa
starosta obce

