Január 2022
Začal nám ďalší nový rok, rok 2022 – ako tradične som ho
zahájil novoročným príhovorom v obecnom rozhlase, v ktorom
som Vás oboznámil s najdôležitejšími udalosťami, ktoré sa stali
v minulom roku a s našimi plánmi do tohto roka. Využívam tiež
túto príležitosť na poďakovanie sa všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou zapájajú do vecí verejných a podieľajú sa tak na rozvoji
našej obce. Do nového roka Vám všetkým prajem veľa, veľa
zdravia, pokoja, nech ste spokojní a šťastní...
Po sviatkoch sme začali pracovať hlavne na zabezpečení
očkovania. Bola potrebná aj oprava svietidiel na priehrade
a absolvoval som pár stretnutí, ktoré sa niesli v duchu
novoročných vinšov. Samozrejmosťou bola aj porada so
všetkými zamestnancami.
10.januára prebehlo očkovanie v našej obci, na ktorom sa
dalo zaočkovať 121 ľudí. Riešil som prípravu niekoľkých
projektových zámerov, ktoré chceme skôr či neskôr zrealizovať.
Stretnutie s novým obecným právnikom som využil najmä na
riešenie problémov v rámci stavieb a nájomných zmlúv. Tieto
skutočnosti vplývajú na to, ako naša obec bude vyzerať
v budúcnosti. Nejde nám o nič iné len o dodržiavanie zákonných
pravidiel v rámci stavieb. Dôležité bolo aj stretnutie so
zástupcom nájomcu chatovej oblasti na priehrade.
Dvojhodinová diskusia viedla k zosúladeniu našich predstáv
a požiadaviek. Pozval som na stretnutie predsedu stavebnej
komisie. Prerokovali sme návrh zmien územného plánu ako aj
iné stavebné projekty v obci. Pripravil som žiadosť na právnu
úpravu vzťahu k parcelám, kde je umiestnené futbalové ihrisko.
Uvidím ako sa k tomu kompetentní postavia. Obdržal som aj
odpoveď od Slovenského pozemkového fondu ohľadom
pozemkov v ich správe.. podotýkam - odpoveď prišla po TROCH
rokoch. V takýchto termínoch sa veľmi zle plánuje a pracuje.
V posledný januárový týždeň nás navštívil prokurátor za
účelom kontroly v stavebných povoleniach. Pripravil som
stretnutie poslancov na 31.januára. V rámci pracovnej porady
je stále o čom rozprávať. Navštívil som tiež p. farára
a zablahoželal mu k jeho narodeninám.

Pandémia nás stále obmedzuje v niektorých krokoch
potrebných pre realizáciu projektov. Verím, že sa situácia
upokojí a bude v krajine pokojnejšia atmosféra…
Prajem Vám veľa síl a energie do ďalších dní.
R.Š.

