
Interpelácia poslanca Jozefa Kubalu

Na niektoré skutočnosti uvedené v tejto interpelácii už upozornila hlavná kontrolórka obce vo svojej
správe č. 4/2017, ako aj na rokovaní zastupiteľstva. Jej upozornenia a snaha o riešenie problémov zostali
však nepovšimnuté.

Preto  som  sa  rozhodol  formou  interpelácie  upozorniť  na  niektoré  problémy  v obci  súvisiace  s
investíciami. Cieľom interpelácie nie je zahrnúť všetky problémy a výzvy stojace pred obcou. 

Obec nemá stanovené priority a nedokáže realizovať investičné zámery
1. Viaceré plánované investície sa tento rok nezrealizovali. Z projektov, ktoré mali byť financované

z EU fondov, sa tento rok nerealizoval ani jeden. Aj niektoré investície, ktoré neboli závislé od EU
fondov, či dotácie zo štátu neboli  realizované (vysporiadanie pozemkov pod ihriskom po žijúcich
vlastníkoch, oprava strechy na základnej škole a pod). 
Prebytok obce za tento rok spolu s nečerpaným rezervným fondom je odhadovaný na 240 až 300
tisíc eur. Pritom máme dve obecné budovy v havarijnom stave (horná škola a futbalová tribúna).
V prípade hornej školy boli schválené dva investičné zámery: domov dôchodcov a nájomné byty.
Ani jeden sa do dnešného dňa nezačal realizovať. Som proti návrhu, aby obec darovala hornú školu
VÚC.
V súvislosti s tribúnou navrhujem, aby starostka poskytla písomne informácie s dokumentáciou
o stave vysporiadania pozemkov pod tribúnou a ihriskom (aká časť už patrí obci), a aby sa stanovil
ďalší postup voči občanom, ktorí  stále vlastnia pozemky pod ihriskom. Ďalej  navrhujem, aby sa
v rozpočte  na  budúci  rok  schválili  financie  potrebné  na  dokončenie  vysporiadania  pozemkov  a
rekonštrukciu tribúny.
Ohľadom hornej školy navrhujem, aby obec čo najskôr podala žiadosť o dotácie na Ministerstvo
dopravy a výstavby, a návratnú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu hornej
školy (preferujem zámer domova dôchodcov).

2. Je  potrebná  výmena  vodovodného  potrubia.  Občania  opakovane  poukazujú  na  problém
s kalnou, či dokonca bahnitou vodou po dažďoch. Pripomínam, že si za takúto vodu platia. Návrh
finančnej komisie rozpočtovať na rok 2017 financie do vodovodu bol starostkou, ako aj väčšinou
poslancov ignorovaný. 
Výmenou potrubia sa výrazne znížia straty vody spôsobené únikmi a čiernymi odbermi. V prípade
nedostatku vody je možné napojiť na obecný vodovod vodojem Červené, prípadne vybudovať nový
vodojem.  Nápad  starostky  viesť  vodovodné  potrubie  popri  potoku  a realizovať  ho  súčasne
s reguláciou potoka považujem za nereálny. V projektovej dokumentácií k regulácii potoka o vedení
vodovodu nie je zmienka. Navyše si to technicky neviem predstaviť.
Navrhujem,  aby  zastupiteľstvo  rozvrhlo  etapy  rekonštrukcie  vodovodu  a  schválilo  na  rok  2018
financie potrebné na prvú etapu rekonštrukcie.

3. Je  potrebné  dokončiť  rozbehnuté  investičné  projekty.  Zároveň  vyslovujem  moju  podporu
starostke  pri  dokončovaní  projektov  ktoré  sa  začali  realizovať,  alebo  sú  v príprave  realizácie
(Centrum obce, ktoré zahŕňa výstavbu detského ihriska,  rekonštrukcia  požiarnej  zbrojnice.  Ďalej
rekonštrukcia OcÚ, výstavba zberného dvora, rozšírenie materskej školy a pod.). Obec by sa okrem
problému  s vodou,  hornou  školou  a  tribúnou  mala  primárne  zamerať  na  urýchlené  ukončenie
nedokončených investícií a vyhnúť sa ich zbytočnému predlžovaniu.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného za priority obce v oblasti investícií na najbližšie roky považujem dokončenie
rozbehnutých projektov, obecný vodovod a sanáciu tribúny a hornej školy.


