OBEC MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí rozpočet na rok
2019. Máme pred sebou plán akcií, ktoré chceme zrealizovať.
Rok 2019 by mal byť rokom prípravných prác na realizácie v ďalších rokoch - počítame so
spracovaním projektových dokumentácií na rekonštrukciu vykurovania a zateplenie budovy
zdravotného strediska, projektovej dokumentácie na rekonštrukciu interiéru kultúrneho
domu a domu smútku. Taktiež počítame so spracovaním architektonickej štúdie na
revitalizáciu vnútroblokov v lokalite „bytovky“ a zrealizovaním auditu verejného osvetlenia,
ktorý je predpokladom pre jeho rekonštrukciu. Projektovať budeme i rozšírenie zberného
dvora odpadov pre ukladanie bioodpadu.
Realizovať sa bude oprava padajúceho múru evanjelického cintorína. Na budove základnej
školy bude opravená zvyšná časť strechy nad jedálňou, dielňami, chodbami pri telocvični
a kotolni. Vymenené by mali byť i dvere a ďalšia časť interiéru by mala byť vymaľovaná.
Zároveň chceme pracovať na projekte detského ihriska pre MŠ a projekte revitalizácie átria
budovy ZŠ.
V dome smútku sa už začalo s rekonštrukčnými prácami technického zázemia
a chladiarenských miestností, aby bolo vyhovené súčasným hygienickým štandardom.
Po rozhovoroch s imobilnými občanmi sme do rozpočtu zaradili i rampu pre imobilných,
ktorá by mala byť inštalovaná na zdravotnom stredisku a mala by zlepšiť dostupnosť
stomatologickej ambulancie.
Počítame s dokončením obnovy dopravného značenia v obci a ďalším rozšírením
kamerového systému. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa stanú prehľadnejšie
a zrozumiteľnejšie vďaka inštalácii plátna a projektora.
Obec zakúpi malotraktor s výbavou na zimnú a letnú údržbu schopný odstraňovať sneh
z chodníkov či kosiť väčšie trávnaté plochy.
Plánujeme s vydaním kalendára na rok 2020 a tiež s vydaním reprezentatívnej knihy o obci.
Do kultúrneho domu bude zakúpená ozvučovacia aparatúra.
Okrem udržiavacích prác v areáli telovýchovnej jednoty (vymenený bojler a kotol, vysprávky
stien a vymaľovanie, výmena časti okien) bude zrealizovaná kompletná obnova súčasného
kovového i betónového oplotenia v dĺžke viac ako 280 m.
V rámci budovania dopravnej infraštruktúry počíta obec v roku 2019 s vybudovaním dvoch
nových komunikácií v častiach s vybudovanou kanalizáciou a to na ulici Pekárskej
a Zámočníckej. Súčasťou je i vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia.
Rozpočet počíta s krytím financovania schválených projektov podporených z fondov EÚ –
Rozšírenie kapacít materskej školy a Vybudovanie odborných učební.
Samozrejmosťou rozpočtu je bežná prevádzka obce, udržiavacie práce na budovách
a príprava projektov, ktoré nám pomôžu financovať ďalšie aktivity.
Tak si držme palce, aby sme urobili čo najviac, za výhodnú cenu a hlavne kvalitne!

