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ROK 2008
POD bol tento rok pre našu obec štedrý, získali sme
dotáciu 160.000 Sk. Mohli sme tak pokraèova v
našom ve¾kom projekte komplexnej obnovy centra
obce v okolí dominanty obce- gréckokatolíckeho
kostola, vybudovaním vstupných brán a oplotenia.
Previedla sa kompletná rekonštrukcia miestneho
rozhlasu v celkovej hodnote 168.500,-SK. Zlikvidovali
sa železné ståpy z chodníkov a vedenie, po súhlase VSE,
sa umiestnilo na ståpy elektrického vedenia.
Na
budove KC sme natreli strechu a opravili hromozvod.
Zakúpili sme program pasportizácie miestneho
cintorína, aby bol preh¾ad v hrobových miestach a
aby bolo možné aj na web -stránke obce pozrie si
situaèný nákres cintorína . Obec je povinná vypracova
dohodu o užívaní hrobového miesta na dobu 10 rokov s
každým nájomníkom. Poplatky za údržbu cintorína sú
v súlade so zákonom.
Ve¾kým prínosom pre prácu bolo zakúpenie katastrálneho a daòového programu . Získali sme preh¾ad v
rámci katastra o vlastníkoch nehnute¾ností a priame prepojenie na výpoèet daní z nehnute¾ností. Taktiež je
možnos pre daòovníkov nahliadnu na obecnom úrade do programu, prípadne vytlaèi list vlastníctva, èi
kópiu z katastrálnej mapy. Zaèiatkom nového roka sa údaje v spolupráci so Správou katastra aktualizujú.

Nako¾ko zo zákona obec nemôže
prevádzkova ÈOV, v priebehu
celého roka sme na zasadnutiach
Obecného zastupite¾stva /OZ/
zvažovali, èi odovzda prevádzku
ÈOV do správy VVS alebo podpísa
zmluvu o prevádzkovaní s osobou,
ktorá má na prevádzkovanie
certifikát. V prípade VVS, by obec
nemala už žiadnu zodpovednos a
poplatky by vyberala VVS. V druhom
prípade poplatky vyberá obec, ale za
prevádzku platí. Bol vypracovaný
prevádzkový poriadok ÈOV a
kanalizácie, mali sme

spoloèné pracovné stretnutia, na
ktorých boli stanovené pravidlá
preberacieho konania zo strany
VVS, avšak ich podmienky neboli
pre nás prijate¾né. Mali by sme
/obec/ o problém menej a žiadne
výdavky, ale brali sme oh¾ad na
obyvate¾ov obce, pretože poplatky
pre domácnos by boli ove¾a vyššie
ako vyberala obec. Rozhodli sme sa
preto, následne v roku 2009,
podpísa zmluvu o prevádzke s Ing.
Kelemenom a naïalej dotova
resp. dopláca z obecných financií
náklady na ÈOV s tým, že budeme

h¾ada možnosti získania
d o t á c i i n a re ko n š t r u kc i u
technológie a celého areálu, aby
sa znížili náklady na prevádzku.
Vyèistil sa kanál pri ÈOV,
upravilo okolie pri oplotení,
mostík smerom od cesty, nové
meracie ž¾aby, výmena ložísk.
Získali sme povolenie k
vypúšaniu odpadových vôd do
31.12.2012. Sprísnil sa zákon
oh¾adom odberu vzoriek. Tie už
mohli spracováva len
akreditované laboratória, takže
som vzorky musela nosi až do
Košíc 4x roène.
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