Príloha č.1
Správa o činnosti obecného úradu za uplynulé obdobie
1. Práce na rozpočte, úprava rozpočtu na rok 2019, tvorba rozpočtu na rok 2020.
2. Zabezpečenie bezpečnostných opatrení spojených s vírusovým ochorením Corona
19. Dodržiavanie nariadení v rámci mimoriadnej situácie vyhlásenej Ústredným
krízovým štábom, plnenie úloh: obecný úrad zabezpečil ochranné rúška – nakúpil
sa materiál na ich výrobu. POĎAKOVANIE patrí ženám, ktoré šili rúška: Martine
Hanákovej, Kataríne Pastuchovej, Anne Krausovej, Emílii Kovarčíkovej, p.
Pelikánovej, Králikovej, Schusnixovej, Paukovej, Bučkovej, Šágyovej a Lukáčikovej.
Spolu sa rozdalo 800ks rúšok. Poďakovanie patrí aj p. Macaiovi a p. Kovarčíkovej
za darovanie rúšok a p. Koŕínkovej za pomoc starším občanom. Pravidelne OcÚ
podáva týždňové hlásenia na okresný krízový štáb o situácii v obci. OcÚ
zabezpečuje nákupy a dovoz liekov pre seniorov.
3. Rekonštrukčné nátery sôch Rastislava a Husiarky. Poďakovanie patrí: M.
Derďakovej, p. Lenčešovi, Petre a Barbore Markovičovým, p. Palicovi a rod.
Pavlíčkovej.
4. Nainštalovali sa dve zrkadlá a dopravné značky v smere od P. Kesova. Pripravené
na osadenie sú spomaľovače na druhú ulicu.
5. Dokončený bol monitoring studní a odovzdaná bola správa. Čaká sa na rozhodnutie
o povolenej prevádzke.
6. S pomocou PD Rastislavice, P. Bednárika a P. Schusnixa bolo vyčistené poľné
hnojisko a zriadené zberné miesto na biologicky rozložiteľný odpad. Osadené boli
rampy na uzatvorenie nekontrolovaného prístupu na skládku. Informačné tabule
sú objednané.
7. Zvýšená pozornosť sa venuje dodávke pitnej vody. Priechodné zníženie kvality vody
zo studne pri cintoríne. Oprava chlorátora v studni za budovou OcÚ.
8. Príprava strojov na kosenie a údržba – od 1.5.2020 nastúpil ako výpomoc Ondrej
Palica.

9. Realizácia projektu – inštalácia detského ihriska pred školou. Prostriedky získané
z úradu vlády (7300€) a z Nitrianskeho samosprávneho kraja (1700€). Staršie prvky
sa rekonštruujú a upravuje sa terén. Plánované otvorenie ihriska je na 1.6. pri
príležitosti MDD.
10. Stavanie mája – bez účasti verejnosti členovia DHZ postavili pred OcÚ máj.
11. Pripomenutie si 75. výročia oslobodenia – 8.5. a Dňa matiek.
12. Dokončuje sa projekt na rekonštrukciu strechy na škole.
13. V týchto dňoch sa podá žiadosť o vydanie stavebného povolenia na chodníky.
14. Aktualizácia oficiálnych stránok obce na internete.

Miroslav Juhász, starosta obce

