SLOVO K OBČANOM !
Vážení spoluobčania, pretože máme za sebou ďalšie štvorročné volebné obdobie a sme na začiatku volebného obdobia
2011 – 2014, prihováram sa vám tak, ako som to urobil pred štyrmi rokmi, opäť. Ak si chcete pre porovnanie pozrieť môj
príhovor po prvom volebnom období, nájdete ho na webovej stránke našej obce /www.miezgovce.sk/. Pokladám takýto
spôsob osloviť vás za potrebný, lebo aj keď sa účasť občanov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v poslednom období trochu zlepšila, stále zisťujem, že z dôvodu slabej informovanosti občanov a ich nezáujmu, vznikajú rôzne dohady
a dezinformácie o práci obecnej samosprávy.

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Počas rokov 2007 – 2010 pracovalo Obecné zastupiteľstvo /OZ/ v tomto zložení: od 13.12.2006 – Marián Bulík, Alena Krchlíková,
Michal Lech, Milan Piešťanský a Mária Sečkárová, od 21.2.2009 nahradila Alenu Krchlíkovú Miriam Vavrová a od 10.9.2010
nahradila Mariána Bulíka Ľudmila Vaňová. Poslanci sa zišli na 24 riadnych zasadnutiach a 2 mimoriadnych zasadnutiach. Zriadené
boli komisie, ktoré sa schádzali podľa potreby: petičná na jednom zasadnutí a komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie na 4 zasadnutiach.

ROK 2007
V súvislosti s pripravovaným projektom ,,Rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov“ boli vykonané nasledovné kroky: v spolupráci s Mikroregiónom ,,Uhrovská dolina“ bol zhotovený dokument ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 –
2016“ /PHSR zverejnený na www.miezgovce.sk. Na PHSR obec vyčlenila sumu 10.750 Sk. Tu je napríklad vidieť, aké dobré bolo rozhnutie
ešte v roku 2003 vstúpiť do Mikroregiónu ,,Uhrovská dolina“ – keby PHSR obec robila sama, musela by zaplatiť sumu minimálne 150.000
Sk. V ďalšej etape bolo nutné zhotoviť Geometrický plán v sume 70.000 Sk a polohopisné a výškopisné zameranie cesty a chodníka
v sume 23.987 Sk. Po zhotovení týchto podkladov musel byť vypracovaný projekt pre stavebné povolenie a rozpočet – suma vyplatená
za projekt bola 142.800 Sk. Potom bola vybratá firma, ktorá vypracovala projekt k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka /Eurofondy/, vykonala verejné obstarávanie a externý menežment po dobu 5 rokov. Za tieto práce bolo schválené
spoločnosti vyplatenie sumy 212.848 Sk, z toho 188.279 Sk malo byť uhradené z Eurofondov. Po schválení projektu však Ministerstvo
pôdohospodárstva odmietlo túto sumu preplatiť v rámci úsporných opatrení štátu. Aby mohli byť všetky tieto náklady pokryté, spolu so
splácaním úveru za kúpu budovy Jednoty, Dexia banka poskytla obci kontokorentný úver v celkovej sume 740.000 Sk. V roku 2007 boli
ešte vykonané tieto investičné aktivity: Z bývalých miestností CO v zadnej časti 1. poschodia kultúrneho domu bola v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenský orol /MO SO/ zriadená posilňovňa a spoločenská miestnosť. Obec na betonáž stropov a plávajúce podlahy
prispela sumou 13.000 Sk. Na výmenu elektroinštalácie kultúrneho domu obdržala obec z Úradu vlády SR sumu 100.000 Sk. Bola vymenená elektroinštalácia, ktorá už ohrozovala bezpečnosť ľudí, v prednej časti a v sále kultúrneho domu. V sále sú nainštalované vysoko
výkonné svietidlá, ktoré sa používajú pri stolnom tenise. V kuchynke je elektroinštalácia prispôsobená väčšiemu výkonu so samostatným
ističom a meraním.

ROK 2008
V obci bola zriadená internetová WiFi sieť a na základe povolenia Telekomunikačného úradu SR bola oficiálne spustená 15.apríla. Okrem
toho bola daná do prevádzky v priestoroch knižnice internetová miestnosť, vybavená 5 počítačovými zostavami, získanými sponzorsky.
Obec obdržala dotáciu z ,,Programu obnovy dediny“ v sume 70.000 Sk na rekonštrukciu 4 obecných studní drevenou architektúrou. Z Úradu
vlády SR bola obci zaslaná dotácia na dokončenie viacúčelového ihriska v sume 150.000 Sk. Od splnomocnenca vlády SR pre šport obec
obdržala sumu 57.000 Sk na nákup dresov pre stolných tenistov a družstvá hasičov, nákup športového náradia na stolný tenis a futbal. Dotácia z nadácie Slovenskej sporiteľne v sume 14.000 Sk bola použitá na nákup športového náradia do posilňovne. Okrem finančných dotácií
boli sponzorsky zhotovené konštrukcie k záchytným sieťam na ihrisku TJ a dodané 2 sady dresov. V tomto roku bolo vydané územné rozhodnutie na výstavbu vodovodu a kanalizácie. Za zmienku ešte určite stojí skutočnosť, že Osláv SNP v tomto roku sa zúčastnila delegácia vlády
SR na čele s ministrom obrany SR, prvým slovenským kozmonautom, v sprievode čestnej jednotky, posádkovej hudby a ďalších význam ných hostí. V tento deň, 29.8., bol slávnostne zasadený v areáli Pamätníka padlých ovocný strom ako symbol za vypálenú obec. Taký istý
strom starosta obce zasadil v jedinej neobnovenej vypálenej obci Kalište, kde bolo zasadených 102 stromov – za každú vypálenú obec na
Slovensku počas 2. svetovej vojny.

ROK 2009
Dokončené bolo viacúčelové ihrisko s umelým povrchom v celkovej hodnote 46.500 eur, z toho dotácie zo štátneho rozpočtu tvorili sumu
10.290 eur, 18.046 bolo uhradené z prostriedkov na rozvojové programy obce, z tzv. ,,plynových peňazí“, zvyšná suma bola postupne
uhradená z bežného účtu obce. V tomto roku obec obdržala z rezervy predsedu vlády SR dotáciu 6.000 eur, ktorá bola použitá na kompletnú výmenu elektroinštalácie a svietidiel na kabínach a tribúne TJ, vonkajšie osvetlenie tribúny a hracej plochy, prípojku ku vchodu
na ihrisko za účelom polievania trávy z potoka, elektrickú prípojku z kultúrneho domu do šatní viacúčelového ihriska, vrátane osvetlenia. Ku koncu roka bola obdržaná dotácia z Ministerstva financií SR v sume 5.000 eur, ktorá bola použitá na výmenu 10 ks okien a 2
ks vchodových dverí na kultúrnom dome. S prispením MO Slovenského orla bola sprevádzkovaná časť šatní pri viacúčelovom ihrisku
– suma spolu 647 eur. Dňa 30.5. sa v obci uskutočnili Oslavy 620. výročia 1. písomnej zmienky o obci, spojené so slávnosťami Mikroregiónu ,,Uhrovskej doliny“. Na propagáciu obce sme obdržali dotáciu od predsedu TSK v sume 350 eur. Súčasťou Osláv bolo otvorenie
viacúčelového ihriska a vysviacka obnoveného kríža s odhalením pamätnej tabule na zvoničke, obec uhradila za nový kríž a tabulu sumu
1.200 eur. Koncom roka bol z Programu rozvoja vidieka schválený projekt ,,Rekonštrukcie ciest a chodníkov“. O tom, že vôbec nie ľahké
takýto projekt úspešne vypracovať svedčí fakt, že v rámci okresu dostalo financie iba sedem obcí.

ROK 2010
V apríli sa začala realizácia projektu rekonštrukcie ciest a chodníkov, v dňoch 13.-15. júla bolo vykonané asfaltovanie ciest a 2. augusta
bola stavba skolaudovaná. Zrekonštruovaná bola hlavná cesta s chodníkom v dĺžke 715 m, s parkovacími plochami pred obchodom
a na Prasličke, z obecného rozpočtu boli vyasfaltované úseky pri RD č.96 v dĺžke 20 m, k RD č.46 v dĺžke 27 m, k RD č.70 v dĺžke 25 m aj

s odvodňovacím kanálom a k RD č.74 v dĺžke 54 m. Celková hodnota tohto diela je 159.605 eur. Asfaltový koberec bol v obci naposledy robený v roku 1973. Projekt je pripravený aj na ostatné úseky obecných komunikácií, finančné možnosti obce sú však obmedzené počtom
obyvateľov a s tým súvisiacim úverovým zaťažením. V spolufinancovaní so Slovenským orlom bola pri viacúčelovom ihrisku zhotovená
nová strecha s prístreškom nad šatňami v celkovej hodnote 1.700 eur, obec prispela na túto investíciu sumou 650 eur. Dňa 15. augusta
postihla našu obec povodeň, bolo vytopených 11 domov, zničená časť viacúčelového ihriska, rigoly, záchytné mreže a poškodený priepust pod štátnou cestou pri RD č.24, celková škoda na obecnom, štátnom a súkromnom majetku bola 39.600 eur. Na čiastočnú úhradu
nákladov na škody, vzniknuté pri povodniach, obec obdržala sponzorský dar zo Združenia miest a obcí Slovenska v sume 1.800 eur na
znovu obnovenie plochy viacúčelového ihriska a občania boli finančne odškodnení z Úradu vlády SR. Pri príležitosti oslobodenia obce
Minister obrany SR udelil obci Pamätnú medailu za ,,účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti.“ Aj v tomto roku obec obdržala na
organizáciu Osláv SNP sumu 350 eur od predsedu TSK.

KULTÚRA A ŠPORT
V obci sa hlavne s organizáciami Slovenský orol /SO/, Telovýchovná jednota /TJ/, Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ a Klub Dôchodcov /
KD/ darilo udržať tradičné každoročné kultúrne a športové podujatia, ale hlavne čo je potešujúce, začali sa poriadať športové podujatia
nové. Podmienky na tieto podujatia sú vytvorené hlavne sprevádzkovaním viacúčelového ihriska, ale aj vďaka veľmi dobrej spolupráci
obce s miestnou organizáciou Slovenský orol. Pochváliť treba futbalové mužstvo, dve stolnotenisové družstvá, hasičské družstvá, ktoré
reprezentujú obec ozaj na dôstojnej úrovni. Tiež kultúrny dom sa stal miestom nielen na usporadúvanie kultúrnych a spoločenských akcií,
ale v jeho priestoroch sa teraz nachádza okrem kuchyne, knižnice a pamätnej izby aj internetová miestnosť pre verejnosť a posilňovňa.
Sála je vybavená tromi stolmi na tenis. Priestory kultúrneho domu sú otvorené takmer celodenne a aj napriek väčším výdavkom na energie je dôležité, že kultúrny dom je ponúknutý hlavne mládeži na zmysluplné organizovanie voľného času. V neposlednom rade je treba
poďakovať aj Cirkevnému spoločenstvu, ktoré organizuje duchovnú činnosť v obci. 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.

PRÍSPEVKY OBCE
Postupne, ako sa rozvíja činnosť organizácií, vznikajú aj požiadavky na finančné zabezpečenia nielen organizácií. Okrem pravidelných
výdavkov, ktoré sú nutné na chod obce, je každoročne vyčlenené z obecného rozpočtu na šport 4.000 eur, na kultúru 4.000 eur, pre
dôchodcov a jubilantov 360 eur, pre katolícku a evanjelickú cirkev 160 eur, pri úmrtí občana veniec v hodnote 10 eur a pri narodení
dieťaťa suma 17 eur.

OPATRENIA V OBLASTI FINANCIÍ
Roky 2009 a 2010 boli z dôvodu krízových opatrení štátu najhoršími v oblasti príjmov zo štátneho rozpočtu, keď obec obdržala o 3.500
eur menej, ako bolo v rozpočte. Samospráva sa snažila túto sumu kompenzovať rôznymi opatreniami tak, aby nemali vplyv na občanov
a popri tom tak, aby zabezpečila normálny chod obce a aby neznižovala príspevky na šport, kultúru a ostatné, už zabehnuté normy.
Dôležité opatrenie v úsporách financií bolo, že starosta obce aj naďalej vykonáva prácu za úradníčku. Ďalším dlhodobým opatrením bola
ešte v roku 2005 investícia do úsporných svietidiel verejného osvetlenia, následne tak mohlo dôjsť aj k výmene ističa s nižším výkonom.
Ističe boli vymenené aj na ostatných obecných budovách, tiež bola uzavretá zmluva s lacnejším dodávateľom elektrickej energie. Výmenou časti okien a dverí na najviac využívaných priestoroch kultúrneho domu vznikla úspora plynu. Dobrým rozhodnutím ešte v roku
2004 bolo aj odkúpenie budovy od COOP Jednota za účelom prenájmu priestorov pohostinstva. Teraz už obec prenajíma aj priestory
predajne potravín. Tiež prenajíma aj priestory autobusovej garáže a priestory bývalej predajne. Preto samospráva už dlhodobo nepristupuje k zvyšovaniu daní z nehnuteľností. Jediným poplatkom, ktorý sa upravoval, je poplatok za odpady, ktorý je však ešte kompenzovaný za občanov z obecného rozpočtu. Tento poplatok by sa nemusel už ďalej zvyšovať, keby všetci občania zodpovedne triedili odpad
a nenapĺňali kontajner pri cintoríne odpadom, ktorý tam nepatrí. Aj do budúcna bude samospráva hľadať možnosti v úsporách výdavkov
na chod obce tak, aby to občania obce nemuseli pocítiť. K tomu, že samospráva sa snažila pristupovať k zveľadeniu obecného majetku
naozaj zodpovedne, slúži ako dôkaz tento prehľad: kým v roku 2003 mala obec finančný majetok v sume 132.660 eur, v roku 2006 to bolo
už 239.845 eur a v roku 2010 až 438.593 eur, takže za 8 rokov sa investíciami navýšil majetok obce o viac ako trojnásobok.

KONTROLA
Všetky dotácie, ktoré obec obdržala, boli predmetom kontroly nadriadených orgánov. V roku 2010 bola vykonaná kontrola z Ministerstva výstavby na europrojekt ,,Prezentačné dni obce“, ktorý bol realizovaný ešte v roku 2005. Tiež v roku 2010 bola vykonaná kontrola
z Ministerstva pôdohospodárstva na europrojekt ,,Rekonštrukcie obecných komunikácií s chodníkov“. Výsledok obidvoch kontrol bol
bez nedostatkov. 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 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
Po skúsenosti z minuloročnej povodne je nutné riešiť zväčšenie priepustu pod štátnou cestou pri RD č.24. Tento priepust bol hlavnou
príčinou zatopenia domov a dvorov. Tiež je potrebné v spolupráci s MVL AGRO riešiť zmenu osevného plánu na poliach v okolí obce,
odvodnenie školského dvora a osadenie niekoľkých záchytných mreží na poľných cestách. Nutné je vybudovať sociálne zariadenie
pri viacúčelovom ihrisku, záchytné siete na futbalovom ihrisku od záhrad, prístrešok k domu smútku a oplotenie cintorína. V spolupráci s inými inštitúciami sa bude riešiť rekonštrukcia štátnej cesty a obecného chodníka na dolnom konci a v prípade vysporiadenia
pozemkov v sade možno výstavba bytového domu. Všetko však závisí od financií, preto je veľmi ťažké niečo sľúbiť. Aj výstavba vodovodu a kanalizácie zostáva stále v zámeroch obce, ale podľa informácií by som chcel občanom odporučiť, aby si odkanalizovanie riešili
domovými čističkami a vodovodné prípojky filtráciou a zmäkčením vody, lebo výstavba vodovodu a kanalizácie je zatiaľ v nedohľadne.

Vážení spoluobčania, určite máme všetci spoločne veľa námetov, ktoré by sme mohli v našej obci riešiť, preto vás vyzývam, aby ste nás,
predstaviteľov miestnej samosprávy oslovili a my sa pokúsime riešiť problémy, ktoré vás trápia. Ďakujem bývalým poslancom, ale aj
všetkým, ktorí sa pričinili svojou prácou o rozvoj a propagáciu obce a novozvoleným poslancom želám, aby rozhodnutia, ktoré schvália
v budúcom volebnom období, boli prospešné pre všetkých obyvateľov našej obce.
Juraj Trgyňa
starosta obce

