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Milí spoluobčania!
Od jari zavládol v našej obci čulý stavebný ruch a pomaly sa blíži finiš
i pri našej najväčšej budove – kultúrnom dome.
V marci sme začali s rekonštrukciou zdravotného strediska, kde sme
dokončili výmenu okien na chodbách, nové omietky na schodisku a výmenu
dverí. Nový šat dostala aj fasáda zdravotného strediska, ktoré tým opeknelo
a budova získala
novú hodnotu.
K vynovenej
budove sa žiadal aj
nový parčík, ktorý
skrášľuje centrum
obce.
Kultúrny dom
slúži
občanom
od roku 1977. Čas
zanechal
svoje
stopy na interiéri
celej
budovy.
Poschodie,
na ktorom sídli
obecný
úrad
a matrika, sme zrekonštruovali v prvých dvoch rokoch volebného obdobia,
teraz prišiel rad na výmenu okien v sále a vestibule, časť omietok, nové
podlahy. Veci robíme postupne, s malými prestávkami, ale sála je hotová
a vestibul by mal byť k dispozícii v krátkom čase.
Verím, že našim občanom to spríjemní návštevu kultúrnych podujatí
a umožní konať rôzne rodinné oslavy, svadby v krajšom domácom
prostredí. Patrí k tomu samozrejme aj lepšia kultúra správania, aby nám
nové priestory slúžili dlho čisté a nepoškodené.

V jarných mesiacoch sa nám podarilo zaasfaltovať výtlky v obci a urobiť nový
povrch na úseku cesty na Meďove. Iste to nie je všetko, čo by bolo potrebné
opraviť. Ale naraz sa všetko nedá. Pustili sme sa aj do úpravy parkoviska
pri kostole. Kvôli financiám nebude možné ho urobiť kompletne, ale úprava bude
taká, aby mohlo slúžiť verejnosti.
Keďže budova základnej školy je tiež naša, zvonku má pekný vzhľad, horší je
pohľad do školskej kuchyne a jedálne. V týchto dňoch tam prebieha tiež
rekonštrukcia – výmena dlažby, oprava časti rozvodov a lepenie novej podlahy
v školskej jedálni. Toto financujeme z nášho rozpočtu. Škola dostane dotáciu
na rekonštrukciu okien, strechy a omietok v telocvični.
Hneď po vybavení potrebných náležitostí sa začne s prácami. Tým by bola oprava
školskej budovy zavŕšená.
V tomto týždni je zvolané rokovanie v obci kvôli Atlasovmu kaštieľu. Pozvaní sú
Krajský pamiatkový úrad z Prešova, spoločný stavebný úrad, pán Atlas a Jednota.
Ak budovu vlastníci nebudú rekonštruovať, musia ju aspoň zabezpečiť
pred vstupom vandalov. Uvidíme, čo sa podarí!
Ďalšie úpravy by potrebovala aj materská škola. Podali sme žiadosť
na Enviromentálny fond na zateplenie budovy škôlky, ale tento nezískal
prostriedky z predaja emisií a preto ani financie nerozdelil. Na Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bol zaslaný projekt na poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu strechy v materskej škole. Tieto žiadosti ešte neboli
vyhodnotené.
Keďže je teraz čas dovoleniek, mnohí sa chystáte na cesty, prajem Vám
všetkým príjemný a zaslúžený oddych.
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce

Vážení občania!
V našej obci dochádza k čoraz častejším susedským sporom, čo sa týka
presahujúcich konárov na susedné pozemky. Chceme Vás touto cestou poprosiť,
aby ste v rámci dobrých susedských vzťahov, orezali konáre svojich stromov, ktoré
presahujú na susedné pozemky, nakoľko dochádza k zbytočným nedorozumeniam
a sporom.

Vlastnícke práva svojou povahou patria do kategórie základných práv a slobôd
občanov a tvoria jadro dobrých susedských vzťahov, o ktoré sa treba vzájomne
usilovať. Ich ochrana je zakotvená v príslušných ustanoveniach Občianskeho
zákonníka, v Ústavnom zákone a v Listine ľudských práv.
Ak v prípade nepriaznivého počasia, živelnej pohromy (napr. búrky) dôjde
k poškodeniu majetku suseda, ten je oprávnený sa obrátiť na príslušný súd
na ochranu susedského práva, čo môže spôsobiť značné výdavky z trov konania,
ktoré pri dobrých vzťahoch by nemuseli zaťažovať rodinný rozpočet.
V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka každý sám zodpovedá
za škodu, ktorú spôsobil inému porušením právnej povinnosti a je povinný ju
nahradiť.
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce

Upozornenie majiteľom pozemkov
Obecný úrad obdržal od Obvodného pozemkového úradu vo Vranove n. T.
oznámenie, že vykoná kontrolu zameranú na starostlivosť o poľnohospodársku
pôdu – najmä zaburinenosť pozemkov.
Vzhľadom na skutočnosť, že aj v našej obci sa nachádzajú vlastníci pozemkov,
ktorí si neplnia svoje povinnosti a neudržiavajú svoje pozemky v kultivovanom
stave a dochádza na nich k nekontrolovanej zaburinenosti, touto cestou Vás
upozorňujeme, že podľa § 3 ods. 1 písm. b) Zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník,
nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu
a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Za porušenie povinnosti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu (§ 25 ods. 1
písm. b) Zák., môže byť podľa § 25 ods. 2 zákona fyzickej osobe v priestupkovom
konaní uložená pokuta do výšky 332 EUR. Za porušenie povinnosti u právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi za uvedený správny delikt (§ 26 ods. 1
písm. b) zák.) môže byť podľa § 26 ods. 2 Zákona uložená pokuta od 166 EUR až
do 33 194 EUR za každý ha poľnohospodárskej pôdy.
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce

Memoriál Vincenta Valča
Komisia pre šport pri OZ zorganizovala dňa 30.6.2013 IX. ročník
„Memoriálu Vincenta
Valča vo futbale“.
V úvode
sme
privítali pani Valčovú
(manželku V. Valča)
a starostku obce Mgr.
Marcelu
Pčolinskú,
ktorá turnaj otvorila
a popriala
hráčom
i priaznivcom športu
veľa zážitkov z tohto
podujatia.
Po otvorení sme sa
odobrali na miestny
cintorín, aby sme si
uctili pamiatku zanieteného funkcionára a športovca Vincenta Valča.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá z Vechca, Pustého Čemerného
a Nižného Hrabovca.
Víťazom sa stal FK
Vechec. Na druhom
mieste skončil domáci
FK Nižný Hrabovec
pred FK z Pustého
Čemerného.
Ceny
výhercom odovzdala
pani Valčová.
Na záver bolo
pripravené posedenie
pri dobrom guľáši.
Komisia pre šport
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