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Vážení občania, dovoľte aby som sa Vám v krátkosti prihovoril.
Pokladám za dôležité, aby som Vás oboznámil s najdôležitejšími
informáciami, ktoré som získal, ako Vám aj poskytol stručný
prehľad toho, čo sa za posledných 6 mesiacov od môjho nástupu
do funkcie starostu v našej obci udialo a zmenilo. Jednotlivé
informácie som z dôvodu prehľadnosti rozdelil do jednotlivých
blokov. Želám Vám príjemné čítanie.
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Blok: Finančná situácia
Finančná situácia obce po mojom nástupe do funkcie nebola najpriaznivejšia. Tlačili sme pred
sebou dlh z minulého obdobia vo výške takmer 50.000 EUR. Táto situácia bola spôsobená
nedostatkom financií na krytie záväzkov voči dodávateľom Obce, ktoré pochádzajú ešte z roku
2018.
V prvom rade sa jednalo o multifunkčné ihrisko, pri ktorom bola spoluúčasť obce na veľmi
vysokej úrovni. Do daného projektu sme museli vložiť takmer 45% vlastných peňazí, čo
predstavuje takmer 30000 EUR.
Aktuálnu finančnú situáciu nám zhoršuje aj faktúra za čističku odpadových vôd, ktorú nám raz
ročne vždy za predchádzajúci rok vystaví obec Komjatice. Za rok 2018 táto faktúra bola vystavená
na sumu približne 12500 EUR. V priebehu roku 2018 sme my ako občania zaplatili poplatky za
kanalizáciu vo výške približne 12500 EUR, ktoré mali byť použité na úhradu faktúry, ktorá prišla
v tomto roku z Komjatíc. Bohužiaľ tieto prostriedky, ktoré mali slúžiť na úhradu tejto faktúry za
kanalizáciu nezostali v rozpočte a boli použité na iné účely ešte v roku 2018. Preto záväzok z tejto
faktúry musíme hradiť zo zdrojov roku 2019, čo nás samozrejme zaťažuje.
Dôležité je spomenúť aj nekryté záväzky vo vzťahu k odstupnému bývalého starostu vo výške cez
8.000 EUR, ktoré taktiež prehlbujú dlh obce.
Blok: Čistička odpadových vôd - ČOV
Vo svojom predvolebnom letáku som uviedol, že sa budem snažiť zistiť okolnosti, ktoré
zapríčinili to, že kanalizácia do dnešného dňa v našej obci nie je dobudovaná. Situácia je taká, že
na to aby sme rozšírili našu kanalizačnú sieť je nevyhnutné najskôr rozšíriť Čističku odpadových
vôd (ČOV). Investícia do rozšírenia ČOV je odhadovo na úrovni 1-1,5 miliona EUR. Ďalšie
financie potrebujeme na dobudovanie vlastnej kanalizačnej siete v našej obci, čo predstavuje
ďalšie náklady. Čistička odpadových vôd je v režime spoluvlastníckeho podielu s ďalšími štyrmi
obcami konkrétne: Komjatice, Vinodol, Mojzesovo a Veľký Kýr. Takže na rozšírení by malo
participovať všetkých 5 obcí podľa spoluvlastníckeho podielu. Ďalej chcem podotknúť, že
z hľadiska prevádzky kanalizačnej siete v našej obci sú veľkým problémom vlhčené obrúsky,
dámske hygienické potreby a kuchynské oleje ktoré nám ničia čerpadlá a tým pádom zvyšujú
výdavky na ich údržbu. Touto cestou prosím všetkých občanov, aby vlhčené obrúsky a ostatné
veci, ktoré tam nepatria nehádzali do toaletnej misy. Vážme si to, že máme kanalizáciu
a správajme sa voči tomuto dielu zodpovedne. Samozrejme budem neustále pracovať na tom, aby
sme zabezpečili rozšírenie ČOV a našej kanalizačnej siete.
Čo sa týka zvýšenia poplatku za vývoz fekálií fekálnym vozidlom od 1.6.2019 tak musím povedať,
že ma vôbec táto situácia neteší. Vždy sa snažím nájsť pri riešení takýchto a podobných problémov
alternatívne riešenia, aby sme nemuseli riešiť problém hneď zdražovaním, ale v tomto prípade to
nie je možné. Pred tým ako sa pristúpilo ku tomuto kroku som vykonal detailnú finančnú analýzu
a prišiel som na závažné skutočnosti o ktoré sa teraz s Vami podelím. Náklady na fekálne vozidlo
a náklady pripadajúce na čistenie takto privezených fekálií do ČOV boli v roku 2018 na úrovni
približne 72000 EUR za všetkých 5 obcí (Černík, Komjatice, Veľký Kýr, Vinodol, Mojzesovo).
Výnosy z poplatkov za vývoz fekálií fekálnym vozidlom boli v roku 2018 len na úrovni 41000
EUR za všetkých 5 obcí. Takto sa vytvorila strata vo výške 31000 EUR. Keďže sme od 1.6.2019
poplatok zvýšili z 25 EUR na 35 EUR to znamená, že pri porovnateľnom počte fekálov
privezených ročne spoločným vozidlom do ČOV za všetkých 5 obcí sa strata výrazne zníži, ale
nevyrieši úplne. Naproti tomu bežná cena za vývoz fekálií v okolitých obciach mimo nášho
združenia predstavuje sumu približne 45 EUR za výkon.
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Blok: Recyklácia fotovoltaických panelov
Zámer, ktorý rezonoval v našej obci v posledných týždňoch bol naozaj veľmi citeľný. V Černíku
som vyrastal a záleží mi na životnom prostredí, ktoré nás obklopuje. Je veľmi dôležité, aby sme
raz našim deťom mohli odovzdať životné prostredie, v ktorom sa nebudú báť o svoje zdravie
a zdravie svojich blízkych. Chcem, aby naše životné prostredie nebolo ohrozované žiadnym
zámerom, ktorý nedokáže v dostatočnej miere zaručiť to, že sa naše životné prostredie nezhorší.
Preto som zvolal verejnú diskusiu, aby sa všetci občania obce mohli vyjadriť, čo si o danom
zámere myslia a ako ho vnímajú. Príjemne ma prekvapila vysoká účasť na verejnej diskusii. Vždy
sa budem snažiť hájiť záujmy obce a občanov, ktorých zastupujem. Vidím, že ako občania sa
vieme v kľúčových veciach zomknúť a spoločne odmietnuť to, čo nás môže ohrozovať.
Výsledkom toho bola Petícia, ktorá bola podpísaná 383 našimi občanmi. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa na nej podieľali menovite Marcelovi Vašekovi, Tomášovi Červenkovi,
Jaroslavovi Mihalovičovi ako aj ostatným, ktorí priložili ruku k dielu už akýmkoľvek spôsobom.
V zásade neodmietam podnikateľské zámery, ale prípadní investori musia zaručiť splnenie
prísnych kritérií, čo sa týka dopadu na životné prostredie a až následne môže začať diskusia o tom,
či tu konkrétny zámer privítame alebo odmietneme. Dňa 16.05.2019 som sa zúčastnil rokovania Určeniu rozsahu hodnotenia v rámci hodnotenia EIA, ktoré sa konalo na Ministerstve Životného
prostredia SR v Bratislave (MŽP). Na tomto stretnutí boli prítomní aj p. Dragúň J. a Mihalovič J.
V rámci tohto kroku sme diskutovali v spolupráci s MŽP o bodoch na ktoré musí investor
reagovať v hodnotiacej správe, ktorá predstavuje ďalší krok procesu hodnotenia EIA. V najbližšej
dobe môžeme očakávať hodnotiacu správu od investora v ktorej by sa mal vysporiadať zo
všetkými vznesenými námietkami položenými zo strany obce, jej obyvateľov ako aj ostatných
príslušných štátnych inštitúcií. Nie je potrebné sa v súčasnosti znepokojovať rôznymi
nepodloženými informáciami, ktoré sa vynárajú z rôznych masmédií ohľadom tohto projektu.
Blok: Upratovanie
Možno viacerí z Vás už postrehli drobné zmeny na dvore za obecným úradom. Snažíme sa
zanedbané prostredie znovu revitalizovať. Likvidujeme skládky rôznych druhov materiálu, ktoré
boli chaoticky rozmiestnené po celom dvore. Vypratala sa Miestnosť pod javiskom (Peklo)
z ktorého bol urobený sklad rôznych nepotrebných vecí, opravili sa rozbité okná na tejto
miestnosti. Upratala sa miestnosť upratovačky a premietacia miestnosť (miestnosť nad
upratovačkou). Hlavne táto miestnosť bola značne zanedbaná. Dnes už miestnosť slúži na uloženie
ôsmych okrúhlych stolov, ktoré sme zakúpili začiatkom tohto roka a budú slúžiť na rôzne naše
obecné akcie. Doteraz sme si tieto stoly v prípade potreby museli požičiavať z Komjatíc. Táto
miestnosť okrem uskladnenia stolov slúži aj pre naše folklórne súbory, kde majú odložený svoj
inventár – kroje a rekvizity ktoré používajú pri vystúpeniach. Ďalej sa vypratala celá pivnica,
ktorá slúžila ako sklad najrôznejších nepotrebností. Rovnako sme ju spoločnými silami vypratali.
Blok: Zberný dvor – oproti bývalému družstvu
Podarilo sa nám vyčistiť a tým vytvoriť priestor kam je možné voziť bioodpad ako sú konáre,
haluzovina, korene, kmene stromov. Týmto Vás prosím, aby ste vo svojich záhradkách takúto
hmotu nespaľovali, ale ju priviezli na toto miesto. Pomôžeme si tým všetci. Vysvetlím to takto:
Ide o to, že táto drevná hmota sa bude drtiť a čím viac takejto drevnej hmoty zrecyklujeme tým
budeme mať ako obec a samozrejme aj občania nižšie tempo rastu poplatkov za uloženie
komunálneho odpadu na skládkach v budúcich rokoch. Už teraz vieme, že tieto poplatky majú ísť
v zmysle zákona hore v ďalších rokoch. Aktuálne platíme ako obec za uloženie komunálneho
odpadu poplatok 10 EUR za tonu. Ak ale nebudeme vo väčšej miere odpad separovať to, čo od
nás odváža zberný dvor Palárikovo a voziť bioodpad (konáre, haluzovina...) na miesto určené
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(miesto oproti starého družstva) tak ako obec, ale aj občania budeme musieť platiť vyššie zákonné
poplatky za uloženie nášho komunálneho odpadu na skládku v najbližších rokoch to môže byť
suma až 25 EUR za tonu.

Blok: Projekty
V súčasnej dobe nám bol schválený projekt z Enviro-fondu na dostavbu vodovodu k novým
stavebným pozemkom na ulicu smerom k bývalému JRD. Tento projekt bol podaný ešte bývalým
vedením v minulom roku. Celková suma za projekt je približne 72000 EUR. Z toho suma dotácie
ktorú obec dostane predstavuje sumu 60000 EUR a 5%-ná spoluúčasť našej obce na tomto
projekte predstavuje sumu približne 3200 EUR. Túto sumu musíme zaplatiť z rozpočtu obce. Je
potrebné povedať, že celková cena projektu je až 72000 EUR. Keďže vysúťažená cena bola na
celý predmet zákazky cca 72000 EUR a teda je vyššia ako 63200 EUR uvedený rozdiel si
v prípade záujmu môže dofinancovať z vlastných prostriedkov investor resp. sa bude primerane
krátiť rozsah vykonávaných prác. Obec nemá prostriedky na dofinancovávanie tohto rozdielu cca
8800 EUR. V súčasnosti sa nám podarilo predložiť nový projekt na rekonštrukciu Obecného
úradu. Tento projekt je momentálne v hodnotení. Celková suma projektu je cca 175000 EUR.
Z toho suma dotácie, ktorú by mohla obec dostať predstavuje sumu približne 166250 EUR a
minimálna 5% spoluúčasť našej obce na tomto projekte predstavuje sumu približne 8750 EUR.
V rámci výzvy Ministerstva financií sme sa uchádzali o grant vo výške 15000 EUR, ktoré by sme
chceli investovať do rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukciu verejného osvetlenia
plánujeme urobiť v troch etapách počas troch rokov. Ak by projekt vyšiel tak za tri roky by sme
mohli mať osvetlenie v celej obci vymenené. Prínosom bude lepšia viditeľnosť a osvetlenie ulíc
a druhým, ale veľmi prínosným cieľom bude úspora energií o cca 40% oproti súčasnému stavu,
čo predstavuje šetrenie okolo 3000 EUR ročne, keď sa vymení osvetlenie v celej obci. Ušetrené
peniaze môžeme použiť následne na úpravu chodníkov, ktoré sú taktiež v zlom stave.
Postupne vybavujeme našu obec aj mechanizmami. Príkladom je kúpa záhradného malotraktora
(kosačky), ktorá nám umožní udržiavať zelené plochy ulíc našej Obce upravené. Taktiež obec
plánuje zakúpiť automobil na prevoz materiálu a rôznych bremien, pretože prevážať bremená
a materiál na káričke v 21. storočí je už nemysliteľné.
Blok: Zberný dvor Palárikovo – doplnkové informácie k podpore separovanému zberu
Zberný dvor Palárikovo prosí všetkých občanov o správne dotrieďovanie zložiek do vriec.
• Zbierame sklo, papier, tetra-paky, kovové obaly, PET fľaše spolu s obalmi od aviváží
a saponátov, zmesné plasty.
• Do papiera nepatria vrecia od cementu, použité vreckovky, alebo silne znečistený papier.
• Do skla nepatria zrkadlá, auto-sklá ani drôtové sklá.
• Medzi PET obaly nepatria obaly od motorových olejov.
• Zbiera sa aj penový polystyrén ale nesmie byť znečistený, betonom, maltou, alebo
papierom.
• Do zmesných plastov nepatria hadice na polievanie, plasty z auto-vrakov okrem
nárazníkov.
• Súčasťou triedeného zberu nie je PVC podlahoviny, či PVC krytina, ani plastové okenné
profily.
• Tégliky od jogurtov a masiel pripravte k zberu zvlášť hoci do malej igelitovej tašky.
• Súčasťou zberu je aj elektro-odpad ako televízory, práčky, chladničky, mikrovlnky,
umývačky riadu... ale nesmú byť rozobraté a bez komponentov.
• Vrecia pripravené k zberu prosíme zaväzovať. Je to dôležité pri manipulácii.
Zberová spoločnosť už vopred ďakuje za dodržiavanie týchto pravidiel.
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