
ÚSPECHY OBCE V ROKU 2015 

6.1.2015 – oprava havárie obecného vodovodu  

Fungovanie čističky odpadových vôd (ČOV): nové povolenie na prevádzku ČOV vybavené od mája 

2015 (Správca vodného toku – Povodie Váhu a Okresný úrad, Odbor životného prostredia); 

zabezpečená odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie ČOV; technologické zmeny na samotnej 

čističke; nové parametre pre čistenie žumpových vôd. ČOV má obec v prenájme od Národnej 

diaľničnej spoločnosti (NDS).  

Nové osobné auto pre starostu: vozidlo Škoda Octavia Combi z Ministerstva vnútra SR (bezodplatný 

prevod) od mája 2015.  

Repasácia hasičského vozidla Tatra 148, slávnostné odovzdanie počas Dní obce: osobne minister 

Róbert Kaliňák v sprievode predsedu VÚC TN kraja Jaroslava Bašku a najvyšších predstaviteľov 

Hasičského zboru SR, Trenčianskeho kraja a okresu Nové Mesto nad Váhom.  

Nová trieda MŠ: Jar 2015 – výzva Ministerstva Školstva na pridelenie dotácie pre rozširovanie kapacít 

materských škôl; v lete – pridelená účelová dotácia na rozšírenie kapacity MŠ v celkovej sume 46.000 

€; december 2015 – vybudovaná trieda pre 22 predškolákov s príslušenstvom; slávnostné otvorenie 

pavilónu pre verejnosť – 8. januára 2016, pre deti 11. januára 2016.  

December 2015: Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli základnej školy – dotácia z Úradu vlády 

40.000 € pre žiakov a občanov, možnosť využitia aj vo večerných hodinách (umelé osvetlenie).  

Vlastná prístupová cesta do areálu školy, ktorá vedie cez obecný pozemok.  

Výzva Ministerstva hospodárstva SR na modernizáciu verejného osvetlenia (do 30.9.2015). 

Pridelenie nenávratného finančného príspevku 04.12.2015 vo výške 216.000 €. Termín dokončenia: 

koniec marca 2016 (ideálne podmienky) alebo do konca júna 2016.  

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku, odovzdané do užívania 23.12.2015, 

financované z rozpočtu obce.  

Oprava výtlkov vo Veternej a Hurbanovej ulici až do Matiašky z rozpočtu obce – november.  

Oprava zatekajúcej strechy nad pavilónom obecného úradu z rozpočtu obce (hrozila deštrukcia atiky 

fasády a vnútorných omietok). 

OBECNÁ PREVÁDZKA (nemá svoje IČO a samostatnú ekonomiku), obec podľa zákona o obecnom 

zriadení vykonáva pre občanov určité služby, ktoré zabezpečuje prostredníctvom 4 zamestnancov 

prevádzky: zvážanie žumpových vôd (nie je podnikateľská činnosť obce) – v lete kúpa traktora Zetor 

80 (v čase kúpy bol v záruke) a novej cisterny (8000 m3) s výkonným čerpadlom. Jeden zamestnanec 

má na starosti zvoz žumpových vôd a ďalší zabezpečujú práce dôležité pre chod obce: údržbu 

verejného priestranstva, službu na ČOV, údržbu zelene, ciest a chodníkov, zvážanie plastov, kosenie 

cintorína, odhŕňanie snehu atď.  

Prevádzka je otvorená každú sobotu od 7,30 – 12,00 hod (od septembra 2015) – možnosť priviezť 

vyseparovaný odpad mimo bežného vývozu.                      Viac: Beckovské  noviny č. 6/2015, s. 3. 


