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     Od 1.apríla nastúpili na prevádzku 2 noví zamestnanci, ktorí vymenili 

tých odchádzajúcich. Nedá mi nepoďakovať im za dlhoročnú prácu pre 

našu obec a prajem im veľa zdravia a pohody na zaslúženom dôchodku.  

S predsedom finančnej komisie sme v piatok prediskutovali alternatívy 

investícii na rok 2020. Na záver sme sa dohodli, že zvolám všetkých 

poslancov, aby sa k rozpočtu mohli vyjadriť a odsúhlasili priority.  

     V druhom týždni som začal riešiť prenájom Domu smútku, do ktorého 

sme za posledné tri roky investovali cca 28 000 €. Máme v pláne v 

investíciách pokračovať, a to vyasfaltovaním vstupu na cintorín a v týchto 

dňoch došlo k výmene vstupných dverí.  

     V piatok 17.04. sme mali po dlhom čase aj sobáš, no za neobvyklých 

podmienok, ktoré sú nariadené vzhľadom na COVID-19. Mal som poradu 

s novými zamestnancami. Sú to občania z obce, takže vedia čo, kde treba 

robiť a sú aktívni, čo ma teší. 

Nový týždeň som si zobral 3 dni voľna a vo štvrtok som si skontroloval 

práce pri dome smútku, úpravu priestoru na uskladnenie konárov a veno-

val som sa e-mailovej agende a došlej pošte. Zatiaľ príjemné počasie nám 

zlepšuje náladu a hlavne praje prácam vonku. 

Stretnutie, ktoré som mal za účelom prenájmu priestorov v Dome smútku 

bolo plné diskusie a padlo aj niekoľko dobrých nápadov. Verím, že s 

nájomcom sa dohodneme na nových podmienkach, ktoré oceníte hlavne 

Vy občania.  

     Posledný aprílový týždeň som sa venoval hlavne stretnutiam s občanmi 

a obhliadkou výtlkov v obci. Zabezpečil som prieskum trhu na realizáciu 

vyasfaltovania pred Domom smútku. Po dlhšom čase som sa stretol s 

poslancami OZ, aby sme prerokovali zmenu rozpočtu, ako aj rôzne 

žiadosti od občanov. Niektoré investície budeme nútení odložiť z dôvodov 

krátenia podielových daní obciam. Mal som tiež rokovanie s členom DHZ 

a obecným právnikom o uzatvorení zmluvy na zabezpečenie požiarnej 

ochrany v obci.  

Prajem Vám hlavne veľa zdravia a pekný máj... 
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