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Problémy a pripomienky občanov
Na obchôdzkach po našej obci sa
často stretávam s občanmi, s ktorými si podebatujeme o obecných aj
iných problémoch, vypočujem si
ich návrhy, názory, otázky a snažím
sa vysvetliť problémy, ktoré súvisia
s ich otázkami a s činnosťou obecného úradu a samotnej obce. Nie
vždy máme spoločný názor a preto
sa snažím, v čo najvyššej miere prispôsobiť činnosť obecného úradu a
zastupiteľstva ich návrhom, pretože
nám záleží na spokojnosti našich
občanov. Nie vždy sa to však úplne
podarí.
Po jednom tomto stretnutí som
si poznačil aspoň tie najzávažnejšie
problémy, ktoré vás trápia a znepríjemňujú spokojné spolunažívanie.
Jedným z problémov je napríklad
kosenie verejných priestranstiev.
Sťažujete sa, že niektorí občania si
nekosia priestory pred domami, príp.
okolo rodinných domov aj napriek
tomu, že majú na to možnosti a
schopnosti a za nich to robia zamestnanci obce.
Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sme prijali uznesenia, ktoré
presne určujú ktoré plochy môžu
zamestnanci obce kosiť. Zámerom
bolo donútiť tých občanov, ktorý
nekosia, aby sa predsa len zamysleli
nad svojou nečinnosťou a pokosili
tieto priestranstvá, ktoré sa po dlhšej
dobe dokonca aj zaburinili. Nepomohlo to, a preto, ak sme sa nechceli
hanbiť za to ako naša obec vyzerá,
tak som dal pokyn na pokosenie
týchto nepokosených priestranstiev.
Uvedomme si, vážení občania, že
našou obcou premáva mnoho spojov
autobusovej dopravy, ktorá prepravuje cestujúcich aj z iných obcí a tí
nehodnotia to, či sú niektorí občania
osamelí, alebo majú iné problémy
pre ktoré nemôžu skrášľovať svoje
okolie, ale hodnotia výsledný efekt,
t.j. či je obec pekne upravená, čistá a
pekne usporiadaná.
Aký máte pocit vy ak prídete do
prostredia inej obce, kde nie je všetko upravené, pokosené tak ako by
malo byť? Nenapadne vás v prvom
rade to, že aký je v tej obci starosta,
zastupiteľstvo, ktorí sa nevedia postarať ani o to, aby bola obec pekne
upravená? Práve preto sa snažíme
robiť tak, aby dedina pôsobila pekným dojmom. Aj napriek tomu sa
nám to v plnej miere nedarí, pretože
obec by hlavne v jarných a letných
mesiacoch potrebovala ešte aspoň
jedného zamestnanca, aby stihli
pokosiť všetko potrebné.
Pýtate sa aj na to, prečo nevyužívame aj štvorkolesový traktor
– kosačku, ktorým kosíme ihrisko,
na kosenie cintorína a obecných
priestranstiev. Je to hlavne z toho
dôvodu, že táto kosačka nemôže
pracovať na strmých svahoch. Na
rovných plochách v obci sa nena-

chádza tak rovný terén, aby sa mohla bezporuchovo využívať. Obec
nemá ani dostatok pracovníkov na
to, aby ju použili. Používať kosačku
má poverenie p. Toman, ktorý ju využíva na kosenie ihriska a priľahlých
plôch a chodníkov.
Ďalším problémom je rodinný
dom rodiny Belákových v strede
obce a záhrada. Statika domu je narušená, záhrada totálne zaburinená
a podľa vašich názorov sa v dome
nachádzajú hlodavce a kuny, čo vám
spôsobuje problémy pri chove domácich hospodárskych zvierat. Rodina Belákových prisľúbila, že dom
v najbližších dňoch odstráni. Vzhľadom na rôzne rodinné problémy tak
neučinila už skôr. Obec je s rodinou
v kontakte a sústavne upozorňuje na
skoré odstránenie stavby.
Problém parkovania v strede obce
za Morovým stĺpom je dlhodobým
problémom, ktorý sme riešili už niekoľkokrát na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva. Sťažujete sa na hluk,
ktorý spôsobujú motorové vozidlá,
na nepríjemné výfukové plyny, na
zatarasenie uvedeného priestranstva vozidlami, hluk návštevníkov
pohostinstva aj po 22.00 hodine
atď. Na túto tému som sa rozprával
s p. majiteľkou pohostinstva, ktorá prisľúbila, že dohliadne na to,
aby boli dodržané všetky zákonné
predpisy a zabezpečený pokoj po
22.00 hodine. Na parkovanie môžu
návštevníci využívať priestor okolo
obecného úradu, kultúrneho domu
a obchodu. Obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo zámer na vypracovanie
projektu dopravného značenia obce
podľa ktorého navrhne, aby bol
priestor za Morovým stĺpom označený zákazom parkovania.
Všetky tieto problémy, ktoré som
doteraz uviedol nie sú neodstrániteľné. Dajú sa odstrániť, napraviť
aj keď nie hneď a úplne. Podstatné
však je to, že sa nimi obecný úrad
spolu s obecným zastupiteľstvom
zaoberá a snaží sa ich naozaj riešiť.
Ďaleko závažnejšími sú však
nasledovné problémy, o ktorých sa
otvorene nehovorí a preto sú nepríjemnejšie a ťažšie odstrániteľné.
Nastolená bola otázka alebo skôr nespokojnosť s tým, prečo sú v obecnom zastupiteľstve práve títo poslanci, prečo sme navrhli práve ich.
Zároveň mi bolo vytknuté aj to, že
sa dám poslancami ovplyvniť a reč
sa tiež zvrtla aj na výšku ich odmien.
Určitá nespokojnosť bola vyslovená
aj v súvislosti s výstavbou bytoviek
a teda s poskytnutím určitých výhod
pre občanov žijúcich v nich, financie
použité na výstavbu bytoviek mohli
byť využité pre ostatných občanov
atď... Tiež bolo podotknuté, že sa aj
tak peniaze pomíňajú a občania ani
poriadne nevedia na čo. Vrcholom
tejto sťažnosti alebo nášho rozho-

voru bolo to, že občania sa boja
vysloviť svoj názor a preto mi nič
radšej nepovedia, lebo sa boja, že sa
im môžem nejako pomstiť... Záver
našej pomerne dlhej pouličnej diskusie bol taký, že bol vyslovený názor
alebo porekadlo, ktoré podľa nej najlepšie charakterizuje riadenie obce
a to je že „ryba smrdí od hlavy“.
Pokúsim sa aspoň v krátkosti reagovať na uvedené problémy, ktoré tú
boli načrtnuté.
K poslancom poviem iba toľko,
že sú volení nami občanmi a zastupujú nás v obecnom zastupiteľstve.
Všetci boli na kandidátkach. Teda
na súpiskách parlamentných strán,
spolu ich bolo na kandidátkach v
minulých voľbách 60. Ich výber
nebol nikým a ničím ovplyvnený.
Tiež starostu obce volíte Vy. Vo
voľbách môže kandidovať za poslanca alebo starostu, každý z Vás,
kto si trúfa riešiť problémy lepšie a
efektívnejšie.
Odmeny poslancov, plat starostu
a zástupcu starostu sú odsúhlasené na prvom zasadnutí obecného
zastupiteľstva hneď po voľbách.
Porovnaním s inými obcami majú
naši poslanci odmeny primerané, ak
nie nižšie ako v iných obciach. Môžete si to preveriť v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám
aj na iných obecných úradoch.
Do obecných novín dávame podrobný rozpis príjmov a výdavkov,
ak vám je v tomto niečo nejasné
alebo máte voči tomu výhrady, máte možnosť bližšie sa informovať
na obecnom úrade, príp. ovplyvniť
výdavky obecného úradu svojimi
návrhmi alebo pripomienkami.
Doteraz som nevidel žiadnu listinu,
noviny, príp. iný doklad, ktoré by
vydávali obce alebo mestá, v ktorom
sú tak podrobne rozpísané výdavky
ako v našich novinách.
Veľmi ma sklamalo a znechutilo
to, že sa niekto bojí vysloviť svoj názor z dôvodu mojej možnej pomsty.
Ubezpečujem Vás, vážení občania,
že som takto nikdy neuvažoval a
nikdy nebolo mojím zámerom niekomu vôbec pomstiť sa. Niekedy
sa stane, že vznikne nervózna situácia pri ktorej padnú tvrdšie slová,
ale verte mi, že aj v tomto prípade
nemám a nemal som zámer nikomu
z vás z titulu svojej pozície ublížiť
alebo získať v prospech seba nejaké
výhody.
Riešenie obecných problémov si
vyžaduje veľmi veľa námahy, trpezlivosti a hlavne vybrať z mnohých
názorov, alternatív tie najvhodnejšie
tak, aby boli prijateľné pre všetkých,
pre celú obec. Pokúsim sa vám aspoň
na niektorých prípadoch vysvetliť
zmýšľanie obecného zastupiteľstva.
Napr. vytvorenie priemyselnej zóny
sme riešili preto, aby bolo dostatok
práce pre mnohých nezamestnaných

a získali aj finančné prostriedky pre
obec prostredníctvom dane z nehnuteľností novovybudovaných fabrík,
ale zároveň sme vytvorili možnosť
pre niektorých vlastníkov pôdy,
ktorí chceli túto pôdu predať, aby
získali finančné prostriedky, títo boli
teda zvýhodnení. Výstavba bytoviek
bola odsúhlasená preto, aby sme do
obce prilákali viac malých ľudí aj s
malými deťmi, ktoré zaplnia materskú školu, v ktorej je z roka na rok
menej detí. Tiež financovanie obcí
štátom je podľa toho koľko má obec
obyvateľov prihlásených na trvalý
pobyt v obci. To znamená čím viac
obyvateľov, tým viac peňazí obce
od štátu dostanú na svoju činnosť.
Zároveň sme ale ukrátili ostatných
obyvateľov napr. o to, že sme mohli
investovať peniaze do opravy ciest
atď. Výstavbou ihrísk sme pomohli
hlavne mládeži, aby mala kde tráviť
voľný čas, ale nepomohli sme napr.
starým ľuďom, ktorým sú ihriská
nanič. Na Dieloch budujeme novú
cestu, chceme tým podporiť výstavbu nových rodinných domov a
teda zastabilizovať obyvateľstvo.
Zároveň sme zvýhodnili iba určitých
vlastníkov pozemkov tým, že sme
im pozemky zhodnotili, to znamená,
že z ornej pôdy im vznikli stavebné
pozemky, ktoré môžu prípadne aj
predať. Aj toto je na úkor ostatných
občanov. Pokúšame sa vytvoriť novú cestu rozdelením týchto parciel
tak, aby tam vznikla možnosť ďalšej
výstavby rodinných domov a teda
vytvoriť predpoklady pre rozvoj bývania hlavne pre mladé rodiny. Ale
zároveň aj možnosť obchodovania
s týmito pozemkami ich vlastníkmi,
čo zase nie je celkom spravodlivé,
pretože pre ostatných občanov takéto podmienky obec nevytvorila atď.
Celkovým zámerom obecného
zastupiteľstva teda je, aby bol dostatok detí v materskej škole, dostatok
peňazí na financovanie všetkých
samosprávnych funkcií a spokojnosť
občanov celej obce.
Uvedomujeme si aj to, že obce
majú vo všeobecnosti veľké dlhy
voči zabezpečovaniu kvalitného a
spokojného života dôchodcov, pretože štát neposkytuje obciam toľko
finančných prostriedkov, aby tak
mohli učiniť.
Možno sme, vážení občania, urobili pri výkone samosprávy chyby a
to vrátane všetkých obecných zastupiteľstiev, aj tých dvoch predchádzajúcich, ale nikdy to nebolo úmyselne
a so zištných dôvodov. Zostáva iba
na Vás, aby ste to posúdili a správne sa rozhodli pri nasledujúcich
voľbách (prípadne skôr) zástupcov
samosprávy alebo si to odskúšali na
vlastnej koži, ak sa rozhodnete kandidovať. Verte mi, nie je to ľahké.
Ďakujem vám za porozumenie.
starosta obce

