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Vážení občania, dovoľte aby som sa Vám v krátkosti prihovoril.
Rád by som sa s Vami podelil o informácie, čo sa za posledných 6
mesiacov v našej obci udialo prípadne na čom sa pracuje, alebo čo
sa plánuje. Jednotlivé informácie som z dôvodu prehľadnosti
rozdelil do jednotlivých blokov.
Želám Vám príjemné čítanie.
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Blok: Odpady
Aj tento rok sa realizoval jarný hromadný separovaný zber. Podarilo sa nám vyzbierať 50m3
dreva čo predstavuje cca 7 ton, 1 tonu skla, 1 tonu plastov, 4 tony zmiešaného odpadu, 25 m 3
elektro-odpadu, 25 m3 polystyrénu a 3 tony železa. Za odovzdanie železa do kovošrotu sme
zinkasovali približne 350 EUR, ktoré nám pomohli zaplatiť prepravné náklady súvisiace
s týmto zberom. Ďakujem všetkým ktorí sa do tohto zberu zapojili.
V mesiaci máj prebehla údržba a čistenie prečerpávacích staníc našej kanalizačnej siete. Pokým
si udržíme to, že do kanalizácie nebudeme hádzať čo tam nepatrí – hlavne už skôr spomínané
vlhčené obrúsky, tak by sme mali mať tento problém s upchávaním čerpadiel vyriešený na
veľmi dlhú dobu pretože z prečerpávacích staníc pri ich čistení sme vyviezli takmer 3,5 tony
usadenín.
V máji sme obstarali jeden kontajner v objeme 10 m3 ktorý zníži frekvenciu vývozu
komunálneho odpadu z obecného úradu na polovicu keďže pred tým sme používali kontajner
len o objeme 5 m3 resp. 7 m3. V rámci reorganizácie kontajnerov sme jeden 7 m3 kontajner
umiestnili na miestny cintorín. Aj od tohto kroku očakávame zníženie frekvencie vývozu
nakoľko sa jedná o väčší kontajner ako ten ktorý tam bol pôvodne. Zároveň sme kontajner na
sklo ktorý bol v prenájme a za ktorý sme ročne platili cca 720 EUR vrátili jeho prenajímateľovi.
Namiesto neho sme si osadili vlastný kontajner ktorý sme si svojpomocne opravili a ktorý nás
ročne už nebude stáť žiadny poplatok. Zároveň žiadame občanov, aby do kontajnerov na
cintoríne nevyvážali svoj domový komunálny odpad, nakoľko sa tam takýto odpad objavuje
čoraz častejšie! Kontajnery na cintoríne slúžia len na likvidáciu odpadu z cintorína! Keďže sa
tam nachádzajú dva kontajnery jeden je urečený na bio odpad a druhý na ostatný odpad.
Kontajnery sú tak označené preto prosíme občanov, aby do kontajnera označeného bio
vhadzovali len bio odpad ako napríklad živé kvety a do druhého len ostatný odpad ako umelé
kahance, umelé vence a umelé kvety. Na sklo je na cintoríne pristavený samostatný zelený
kontajner. Pred tým ako doň vhodíte sklený kahan sa snažte ho zbaviť všetkej umelej hmoty.
Veľmi nám ti pomôžete pri dodatočnej separácii.
Ing. Marián Navrátil pomohol
s vypracovaním
projektu
na
oplotenie
nášho
budúceho
zberného dvora. V mesiaci jún
prebehlo drtenie bio hmoty ktorá
bola na tomto mieste uskladnená.
Tento rok plánujeme celý pozemok
oplotiť aby sme mohli na zberný
dvor prijímať aj iné druhy odpadu
a tým
zlepšiť
hospodárenie
s odpadom.
Obrázok
vedľa
znázorňuje pozemok zberného
dvora po drtení. Celkovo sme takto
zrecyklovali 72 ton bio hmoty,
ktorá nám pomôže zlepšiť celkovú
mieru separácie a od ktorej sa
odvíjajú aj poplatky za uskladnenie
komunálneho odpadu na skládke.
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V máji sme rozposlali do našich domácností
stručný manuál k separovanému zberu. Pevne
veríme, že každému pomôže lepšie triediť odpad.
Ak Vám tento leták nebol doručený resp. sa Vám
stratí je možné si ho stiahnuť z našej web stránky,
alebo Vám ho poskytneme na požiadanie pri
návšteve obecného úradu. Rád by som ešte
pripomenul že tie domácnosti ktoré zatiaľ
nevyužili dotáciu na organizér na separovaný zber
môžu tak urobiť do konca tohto roka. Jeho cena po
zohľadnení dotácie je 9 EUR. Nachádza sa na
obrázku vedľa. Taktiež je dôležité použiť všetky
lístky na komunálny odpad v tomto roku. Tie
lístky, ktoré sa tento rok nevyužijú už nebude
možné použiť v roku 2021.
Rád by som sa s Vami podelil o jednu pozitívnu správu, ktorá nám zlepší finančnú situáciu
v rámci hospodárenia s odpadom. Za minulý rok sme ako obec dosiahli 30,975% mieru
separácie odpadu. Na základe tohto výsledku nám Environmentálny fond poskytne dotáciu ako
odmenu za vyššiu mieru separácie v roku 2019. V akej výške bude táto dotácia zatiaľ nie je
známe. Nárok na dotáciu majú len obce a mestá, ktorých miera separácie bola v minulom roku
viac ako 30% a medzi ktoré sa aj vďaka Vám zaradila aj naša obec. Vďaka patrí všetkým ktorí
sa snažíte odpad riadne separovať.

Blok: Projekty
V tomto období sme zaviedli na obecnom úrade nový podnikový informačný systém zameraný
na správu daní a vedenie účtovníctva. Od tohoto kroku očakávame zvýšenie efektivity pri
spracovaní účtovníctva a rovnako tak aj daní ako aj jednoduchšie prepojenie s ďalšími
informačnými systémami.
Aktuálne sa zahájili práce na našej novej webovej stránke. Stránka bude obsahovať aj ďalšie
funkcionality, ktoré sme doteraz nemali nehovoriac o novom sviežejšom vzhľade web stránky.
Bežná cena za tieto práce spolu s ďalšími funkcionalitami sa pohybuje na úrovni cca 2300 EUR.
Aj napriek tomu, že finančná situácia vďaka korona kríze nie je utešená sme sa rozhodli do tejto
inovácie ísť. Rozhodnutie padlo po tom, čo sa nám podarilo vyrokovať veľmi dobré podmienky.
S dodávateľom sme sa dohodli, že nám tieto práce pre našu obec urobí zdarma, takže nás táto
inovácia nebude stáť ani jedno euro. V rámci danej inovácie získame priame prepojenie na
centrálnu úradnú tabulu slovensko.sk, modul GDPR ktorý chráni a zabezpečuje osobné údaje,
získame aplikáciu na mobilné telefóny, ktorú máme aktuálne len na testovanie a modul pre
seniorov – v tomto prevedení budú jednotlivé položky o čosi väčšie z dôvodu lepšieho čítania
práve pre seniorov. Prosím mladšiu generáciu, aby pomohli s inštaláciou danej aplikácie svojim
rodičom a starším. Aplikácia je dobrá v tom, že akonáhle ju máte nainštalovanú v telefóne a
my na stránke zverejníme akýkoľvek oznam, alebo správu tak aplikácia Vám pošle informáciu
čo bolo zverejnené, tak budete mať prehľad o všetkom dianí v obci.
Podarilo sa nám zrealizovať nové registratúrne stredisko v priestoroch obecného úradu, ktoré
nám bude slúžiť na prehľadné usporiadanie všetkých našich písomností či už účtovných,
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daňových, stavebných, alebo projektových. Rozdiel môžete posúdiť sami na fotografiách
nižšie.
Stav pred realizáciou

Stav pred realizáciou

Stav po realizácii

Toalety na obecnom úrade sú tesne pred dokončením. Chýba už len nahodiť sanitu
a nainštalovať elektrické vypínače. Ďakujem všetkým majstrom ktorí sa na tomto diele
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zúčastnili. Ich práca bude zdobiť obecný úrad ešte dlhú dobu. Zároveň by som chcel ešte raz
poďakovať Ing. Ružanskému, ktorý nám poskytol finančný dar 5000 EUR na ich rekonštrukciu.
Ako sa nám to podarilo môžete vidieť na fotografiách.
Stav pred rekonštrukciou:

Stav po rekonštrukcii:

Možno niektorí z Vás postrehli, že sme na dvoch miestach doplnili verejné osvetlenie o nové
svietidlá. Ulička “na Beťári“ smer VUMZ a na hlavnej ceste vedľa škôlky. Tieto svietidlá
budeme testovať počas tohto roka. Ak všetko pôjde dobre tak budúci rok budeme robiť verejné
obstarávanie na osvetlenie celej našej obce.
Podarilo sa nám vyčistil priestor pred obecným úradom. Zadnú časť tohto priestoru sme vysiali
trávou. Predná časť ešte čaká na výsadbu.
Čo sa týka ďalších projektov tak čakáme na vyhodnotenie projektov na wifi pokrytie našej obce
a na rekonštrukciu kúrenia a okien v našom kultúrnom dome.
Projekt na rozšírenie kanalizácie z dôvodu nedostatku financií nebol podporený. Už
v predchádzajúcom čísle som informoval v akej situácii sa nachádza dostavba našej
kanalizačnej siete. V krátkosti len zopakujem, 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 miliόna 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 ČOV by malo participovať všetkých 5
obcí podľa spoluvlastníckeho podielu. Čo sa týka projektov na rozšírenie našej kanalizačnej
siete, tieto projekty sa aktuálne prehodnocujú a dávajú do súladu s katastrom. Tento krok je
nevyhnutné vykonať z toho dôvodu, aby sme vedeli cez aké pozemky naša budúca kanalizačná
sieť bude smerovať a s dotknutými osobami cez ktorých parcely bude budúca stavba smerovať
uzavrieť zmluvu o zriadení budúcich vecných bremien (jedná sa o zelené pásy pri ceste, cestnú
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komunikáciu samotnú, alebo chodníky na ulici). Iba na základe týchto podkladov je možné
žiadať o stavebné povolenie. Dokonca tomuto procesu predchádza EIA teda mechanizmus
hodnotenia vplyvov na životné prostredie, ktorý budeme musieť taktiež podstúpiť. Výsledkom
tohto snaženia je mať v čo najkratšej dobe platné stavebné povolenie na celú obec tak aby sme
sa v prípade budúcich výziev mohli uchádzať o získanie finančných prostriedkov na dostavbu
ČOV a kanalizačnej siete.
Musím spomenúť darcu, ktorý nechcel byť menovaný a ktorý zakúpil osvetlenie do našej
materskej škôlky do obidvoch tried. Inštalovať ho budeme v priebehu júla. Rovnako za jeho
finančnej pomoci sme pred obecným úradom doplnili dve lavičky a dve sme aj zrekonštruovali.
Týmto by som sa mu chcel verejne poďakovať.

Blok: Rôzne
Od apríla je možné realizovať na obecnom úrade platby už aj elektronicky nakoľko sme pre
Vás zriadili platobný terminál. Aj týmto spôsobom vychádzame v ústrety Vám občanom, ktorí
ste už dlhšiu dobu požadovali zavedenie takéhoto spôsobu úhrady daní a poplatkov.
Obec Černík vstúpila v mesiaci jún do spoločného Verejného obstarávania, ktorého cieľom je
vysúťažiť čo najlepšiu cenu na komodity elektrická energia a plyn.
V mesiaci máj prebehla oprava našej vozovky na hlavnej ceste. Aj napriek tomu, že zima nebola
veľmi tvrdá sa na vozovke objavil väčší počet výtlkov a kritických úsekov, ktoré sa nám
podarilo vo väčšine prípadov odstrániť.
Rád by som poďakoval všetkým ktorí sa snažíte kosiť trávu aj pred Vašimi domami v zelených
pásoch, veľmi si cením túto Vašu snahu a som rád, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate
udržiavať zeleň v našej obci.
Chcem poprosiť všetkých ktorí majú pred svojimi domami rôzne kôpky stavebného materiálu
štrk, piesok, aby tieto kôpky odstránili najneskôr do konca tohto roku. Tieto kôpky nám robia
veľký problém hlavne pri kosení. Vopred ďakujem za ich odstránenie.
Rád by som poďakoval menovite Petrovi Kozárovi, Máriovi Novákovi a Igorovi Soboňovi za
ich pomoc pri údržbe a drobných opravách na detskom ihrisku „pri kolotočoch“, ďalej
poľovníkom, ktorí sa zúčastnili akcii výsadby 130 ks stromčekov v smere na rozhľadňu
a chlapcom z posilňovne, ktorí koncom mája urobili veľké upratovanie okolia tejto budovy.
Ďakujem Milanovi Vašekovi za to, že sa stará o údržbu okolia sochy sv. Urbana na našich
viniciach, Petrovi Penzéšovi za pomoc s údržbou zelenej plochy aj na miestnom cintoríne.
Ďakujem aj môjmu bratovi Tomášovi Stuchlému za pomoc s právnym poradenstvom vo
veciach obce, Marcelovi Kúkelovi za jeho prácu a odvedené tréningy vo futbale s našimi deťmi
a Alene Vráblovej za vedenie našich folklórnych súborov Beťári a Beťárik. Ďakujem aj p.
Blanárovi staršiemu za pomoc pri oprave oplotenia na miestnom cintoríne. V závere by som
rád poďakoval všetkým Vám ktorí, ste našej obci nezištne pomohli už akýmkoľvek spôsobom,
ale správa o tom sa ku mne už nedostala.
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Nemáte ešte v našej obci trvalý pobyt? Vysvetlím prečo je dôležité to urobiť
a zmeniť to.
"Podielové dane" sú pre našu obec mimoriadne dôležité. Ak sa pozrieme na predchádzajúce
roky, tak obec Černík dostávala donedávna na jedného obyvateľa, ktorý mal v obci trvalý pobyt
v priemere vyše 300 EUR ročne. To okrem iného znamená i to, že jedna 4-členná rodina s
trvalým pobytom môže priniesť do obecného rozpočtu až vyše 1.200 Eur ročne. Ak si
zoberieme, že tu možno trvale žije ďalších cca. 100 ľudí, ktorí z rôznych príčin nemajú trvalý
pobyt v našej obci (napr. vlastnia nehnuteľnosť i v meste resp. inej obci), tak pri jednoduchom
prepočte sa môžeme dostať až k číslu 30.000 EUR. To je približne suma v eurách, o ktorú
eventuálne každý rok ako obec prichádzame. Je to pritom nezanedbateľná čiastka, za ktorú by
obec vedela v prospech svojich občanov zrealizovať mnohé projekty.
Chceli by sme aj touto cestou dopomôcť tým, ktorí sa rozhodujú, či sa im chce zájsť na náš
obecný úrad a venovať 10 minút svojho času našej referentke. Možno si myslia, že ide o
siahodlhý proces, pritom opak je pravdou. Lebo prakticky jediné, čo potrebujete, je Váš
občiansky preukaz a list vlastníctva. A áno, celý ten proces trvá asi 10 minút – bližšie
podrobnosti sa dozviete na našom obecnom úrade.
Takto nejako to funguje. Na záver výzva k tým, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v obci
Černík: „Pokiaľ sa plánujete v blízkej budúcnosti prihlásiť v obci na trvalý pobyt, z pohľadu
vplyvu na podielové dane, je lepšie sa prihlásiť do konca roka ako až v novom roku. Ak sa
prihlásite do 31. 12. 2020, obec váš prínos pocíti už počas roka 2022, ak sa prihlásite až
2. 1. 2021 a neskôr, Váš vplyv sa prejaví najskôr v roku 2023.“
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