Správa starostky obce Šelpice za rok 2012
Vážení spoluobčania,
Na začiatku nového roka nastal čas hodnotenia uplynulého obdobia a tiež stanovenia si nových úloh
a predsavzatí. Z pohľadu obecnej samosprávy je to o to dôležitejšie, že na všetky zrealizované akcie v roku
2012 a taktiež aj na plánované akcie na rok 2013 prispeli a prispejú všetci občania tejto obce, budú slúžiť
všetkým a preto majú právo vedieť aké investície boli vynaložené na jednotlivé akcie. Aj napriek
pretrvávajúcej celosvetovej ekonomickej kríze sme sa museli snažiť, aby boli zabezpečené potreby a služby
pre občanov v rámci svojich možností. Museli sme

zabezpečovať najmä základné zákonné atribúty

fungovania samosprávy. Nebola naplnená plánovaná výška poskytovaných podielových daní, čo sa
premietlo aj do rozpočtu obce a ani v oblasti možnosti čerpania financií z rôznych európskych alebo
štátnych fondov nenastalo zlepšenie. Obec na rok 2012 nemohla žiadať dotácie, nakoľko musela splácať
nemalé finančné záväzky z minulého obdobia a tým by finančne nezvládla povinnú spoluúčasť na žiadaných
dotáciách. V septembri 2012 sa obec s týmito záväzkami vyrovnala. Preto všetky investičné akcie v roku
2012 boli hradené z vlastných finančných zdrojov.
V roku 2012 sa uskutočnili tieto investičné akcie:
-

Rekonštrukcia kultúrneho domu,

16.941,98 EUR

-

Rekonštrukcia domu smútku

3.243.- EUR

-

Zhotovenie prístrešku nad vchodom kostola

1.115.- EUR

-

Vybudovanie novej miestnej komunikácie /Štefanička/

8.164,54 EUR

-

Vysprávka akútnych výtlkov v obci

1,427,20 EUR

-

Vybudovanie zberného dvora

1.273,56 EUR

-

Vybudovanie zástavky pri p. Nosianovi

1.017,51 EUR

-

Vybudovanie kanalizácie

28.037,02 EUR

-

Výsadba strom. a kríkov pri obec. nájom. bytoch

3.103,80 EUR

Použité finančné prostriedky na tieto investičné akcie:

64.323,61 EUR

Plánované investičné akcie obce na rok 2013:
-

Oprava oplotenia na cintoríne,

-

Vybudovanie kanalizácie /Barteková ulička/ - požiadaná dotácia z envirofondu,

-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia, cca 3000.- EUR

-

Fasáda kultúrneho domu,

-

Oprava miestnej komunikácie smerom na stanicu, ak budú vyriešené vlastnícke vzťahy medzi obcou
a vlastníkmi tejto komunikácie,

cca 2000.- EUR

cca 5000.- EUR

cca 10.000.- EUR
1

-

Rekonštrukcia pomníka padlých.

cca 5000.- EUR

Predpokladané finančné prostriedky cca

60.000.- 75.000.- EUR

Na rok 2013 obec požiadala o nasledovné dotácie:
-

na kanalizáciu

198.595,67 EUR

-

obnovu knižničného fondu

800.- EUR

-

zriadenie „Tvorivej dielne pre šikovné ruky našich detí“

600.- EUR

-

na športové podujatia

400.- EUR

V oblasti samospráva:
Starostka obce zvolala zasadnutie OZ 12-krát podľa vopred pripraveného programu, z toho 5-krát sa
uskutočnilo riadne zasadnutie, 7-krát sa poslanci pracovne stretli a boli im zo strany starostky podané
aktuálne informácie na riešenie problémov v obci. Poslanci konštruktívne riešili nastolené otázky v rámci
celej samosprávy. Všetky ich rozhodnutia boli smerované v prospech občana, aj keď nie vždy s pozitívnym
ohlasom u všetkých občanov. Nie je však možné, aby bolo vyhovené naozaj všetkým, pretože každý človek
má iný názor na vec, ale našou snahou bolo rozhodnúť a realizovať akcie prospešné väčšine občanov.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zverejňované na webstránke obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva riešili problémy obce a občanov, a neraz padli i slová kritiky
medzi sebou a ich názory sa rozchádzali. Nemôžeme sa uspokojiť s dosiahnutým, ale našou povinnosťou je
dokázať toho spolu viac. Predpoklady na to už máme vytvorené, obec disponuje s plusovými finančnými
prostriedkami a teraz je len na mne ako i poslancoch, ako budeme ďalej hospodáriť a využívať finančné
prostriedky.
Účasť poslancov na 12-tich zasadnutiach OZ bola v roku 2012 nasledovná:
1. Miroslav Vlachovič

12x

2. Božena Vadovičová

9x

3. MUDr. Ida Obetková

11x

4. Branislav Vadovič

11x

5. Peter Kučera

12x

6. Peter Poliak

9x

7. Ing. Jaroslav Jurči

12x

V roku 2012 bolo vypracovaných a schválených: 3 VZN, 9 Interných smerníc.
Dôležitým orgánom vo fungovaní samosprávy sú i zriadené komisie pri OZ. Činnosť jednotlivých
komisií vyplýva z ich zamerania v rôznych oblastiach.
zodpovedne pristupovali k plneniu svojich povinností.
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Komisie pracovali priebežne podľa potreby a

Štatistika:
Počet obyvateľov k 31.12.2012:
-

Celkom obyvateľov

831

z toho: - muži spolu

345

- ženy spolu

369

- deti do 15 rokov

117

- prisťahovaní

51

- odsťahovaní

26

Priemerný vek obyvateľov:

36,19

Deti narodené v roku 2012:

11

-

dievčat
chlapcov

6
5

Zomrelí v roku 2012:

3

-

1
2

ženy
muži

Stavebná agenda:
Pridelené súpisné čísla:

11

Kolaudačné rozhodnutia:

11 – rodinné domy
3 – ostatné

Búracie povolenia:

1- rodinný dom

Povolenia – drobné stavby:

9

Povolenia – výrub stromov:

4

Spisová agenda:
Korešpondencia spolu:

923

Z toho: - vlastná odoslaná korešpondencia

130

došlá pošta

563,

emailová korešpondencia

110

overenie podpisov

201

overenie listín

z toho odpoveď 120

50
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Rôzne:
Životné prostredie
Vybudovanie nového zberného dvora umožňuje občanom likvidáciu odpadov, čím sme chceli
docieliť, aby sa v našej obci nevytvárali čierne skládky a v obci bol poriadok a čistota. Chcem apelovať na
občanov, aby dôslednejšie dodržiavali separáciu odpadov. V rodinných domoch by kompostoviská mali byť
samozrejmosťou, čím sa predíde k spaľovaniu odpadu a znepríjemňovaniu života spoluobčanov.
Nemôžeme zabúdať ani na stále sa zhoršujúce životné prostredie a preto by sme si mali všetci uvedomiť, že
budeme žiť v takom prostredí aké si sami vytvoríme.
Problémy boli aj s upchávaním verejnej kanalizácie, čo obec stojí nemalé finančné náklady. Ja verím,
že po viacerých upozorneniach sa budú občania k tomuto problému stavať zodpovednejšie.
Neustálym negatívnym javom v obci pretrváva voľný pohyb psov aj napriek opakovaným
upozorneniam. Každý majiteľ je povinný dbať o to aby pes neohrozoval iných občanov. Aj napriek tomu sa
čoraz viac množia sťažnosti v tejto veci a obec bude musieť pristúpiť k radikálnejším opatreniam.
Nezamestnanosť
Ku koncu roka 2012 bolo na úrade práce evidovaných 12 našich občanov.
Mládež
Veľmi ma trápi, že aj keď máme v našej obci veľa mladých ľudí, snaha na spoluprácu s nimi sa
nedarí. Žijeme vo svete počítačov, ktoré ovplyvňujú našu mládež a sú súčasťou ich života. Pritom si myslím,
že v kultúrno-športovej činnosti obec ponúka možnosti na využitie voľného času nielen počas školského
roka, ale hlavne cez prázdniny. K dispozícii je multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, v sále KD je možné si
zahrať stolný tenis, prípadne využiť priestory knižnice. Avšak záujem je minimálny, takmer žiadny. Mládež
dáva prednosť počítačom a počítačovým hrám. Chcem v tejto veci apelovať na rodičov, aby svoje deti viacej
viedli k športovým aktivitám a väčšiemu záujmu o kultúrno-spoločenské akcie. Ja osobne ako i poslanci sa
budeme snažiť prilákať našu mládež a zapájať ju do diania v obci.
Záver
Spomenula som len zlomok vecí a problémov, ktoré nás trápia, ale všetko potrebuje svoj čas. Rok
2012 považujem za zlomový, pretože sme sa dokázali vyrovnať s nepriaznivým stavom finančných
prostriedkov a pritom urobiť aj kus práce pre všetkých občanov. Veľmi by som si priala väčšiu aktivitu
z vašich radov, veď je tu veľa šikovných, múdrych a schopných občanov. Uvítam akékoľvek podnetné
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návrhy a pripomienky, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života v našej
obci pre nás všetkých.
Zároveň chcem poďakovať poslancom, pracovníkom obecného úradu, všetkým občanom a dobrým
ľuďom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvorili a tvoria túto dedinu.
Poďakovanie za dobrú spoluprácu a sponzorstvo patrí: Firme Elastik, poľovníckemu združeniu Nová
Gajdáreň, firme DOKA, p. Baxovej, p. Branišovej, p. Hurekovi, p. Banovičovi, p. Gajarskému, rod.
Pudišovej, rod. Škodovej, rod. Pilátovej, rod. Chmelařovej /Tánička Gajarská/, p. Csánikovi, p. Kavickému,
p. Kočíškovej.
Stále nás však čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu všetkých
občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich na území obce.
Všetky nutné zmeny a činnosti, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ, a to
zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.

Ružena Opálková
starostka obce v.r.
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