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Začiatok prvého prázdninového mesiaca som strávil rokovaniami
ohľadne nelegálnych stavieb na urbárskych pozemkoch a uložení odpadu.
Predsedovia oboch urbárov sa k danej veci postavili zodpovedne a začali
konať.
Nový týždeň - nové povinnosti. Reklamoval som 3 svietidlá verejného
osvetlenia v Piešťanoch. Po porade s elektrikárom sme rozsvietili ulicu
smerom k futbalovému ihrisku. Bol som vyskúšať UNC, ktoré pracovníci
na prevádzke zgenerálkovali a uznal som, že investícia 1500 eur bola
potrebná. Zúčastnil som sa stretnutia starostov obcí rudnianskej doliny,
ktoré sa konalo za účelom monitorovania nelegálnych stavieb, ktorých v
každej obci pribúda. Rôzne prístrešky, prístavby, bazény, parkoviská
budujete bez povolení a súhlasu susedov, ktorí sa následne na Vaše
konanie sťažujú. Aj touto cestou Vás vyzývam, aby ste postupovali
vždy podľa stavebného zákona a v súlade s platným územným plánom
obce.
Zameral som sa tiež na kontrolu kosenia v obci a na priehrade. Z môjho
pohľadu by to chcelo ešte dvoch zamestnancov na letnú údržbu obce, lebo
iné práce nám stoja a musíme ich odložiť. Kosenia je toľko, že zamestnanci kosia dookola bez prestávky.
Znovu som absolvoval stretnutie s riaditeľom vodárenskej spoločnosti,
na ktorom sme prejednávali budovanie kanalizácie v našej obci. Najväčšou
brzdou tohto projektu za 28 miliónov € sú tí, ktorí nechcú podpísať zmluvu
o pripojení. Posledným mojim krokom bude oslovenie listom tých, ktorí
dodnes neprejavili záujem spolupracovať a viac urobiť už neviem. Budeme
jediná obec v rudnianskej doline bez kanalizácie.
Venujem sa viacerým projektom a hlavne fázam prípravy podkladov pre
stavebné povolenia.
Podal som žiadosť o zriadenie nemeraného odberu na kamerový systém
a prerokoval som na úrade práce možnosti zamestnania cez projekty.
Momentálne sú možnosti veľmi obmedzené. K mojej práci patria aj
stretnutia so správcom farnosti, ktorý mi tentokrát predstavil nového
diakona. Porozprávali sme sa o rôznych témach a verím, že naše stretnutie
splnilo účel. Neustále sa stretávam s novými skutočnosťami ohľadom
umiestňovania seniorov do domovov. Aj v tejto oblasti sa snažíme
pomáhať a uľahčiť Vám Vaše starosti.
V Trenčíne som bol na spracovaní zápisu z kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu na opatrovateľskú službu. Kontrola nám dopadla

-2veľmi dobre a som rád, že poskytujeme služby na tak vysokej úrovni.
Zvolal som stretnutie stavebnej komisie za účelom možnosti zámeny
pozemkov v centre obce a následne ich zceleniu. Na polícií v Prievidzi
som bol zaevidovať dodávkové vozidlo zakúpené na prevádzku. Koniec
mesiaca bol v znamení nových odporučení od okresného úradu, ktoré sa
týkajú Corona vírusu. Verím, že prevencia bude prospešná.
Máme pred sebou druhý dovolenkový mesiac a dúfam, že si užijete
horúce dni a hlavne naberiete energiu do ďalšej práce.
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