PLNENIE VOLEBNÉHO PROGRAMU OBCE HELCMANOVCE VO VOLEBNOM
OBDOBÍ 2011 – 2014
Aj v čase finančnej nestability sa nám v úvode volebného obdobie podarilo zrealizovať finančne aj
implementačne dokončiť náročný projekt financovaný s podporou EU „ Revitalizácia centra obce “
v celkovej výške 430.000 Eur.
Zrekonštruovalo sa časť miestnych komunikácií, bol postavený chodník od kostola k reštaurácii Zlatý
orol, opravilo sa 5 mostíkov v centre obce, zrekonštruovala sa studňa pod 7 bj., osadili sa lavičky,
informačné tabule a smetné koše, postavili sa slnečné hodiny.
Z obecných peňazí sa zrekonštruovala cesta pred OcÚ a nad bývalou nádržou v hodnote 15.000 Eur.
Z peňazí získaných za povodne sa zrekonštruovala časť cesty v Silskom v hodnote 16.500 Eur.
Z vlastných zdrojov sa vybudoval oporný múr na ceste pri Slovinskej Kataríne v hodnote 4.300 Eur.
Ďalej sa splynofikovala kotolňa v DSaK v hodnote 13 916 Eur.
Zo združených prostriedkov sa ukončila rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku.
Zrekonštruoval sa pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne. Boli vyčistené čierne skládky pri
cintoríne, Kaštieli a Hnilci za PD. Vykonávala sa pravidelná údržba a čistenie studní prostredníctvom
DHZ. Vykonala sa oprava rovnej časti strechy na DS.
Zlepšeniu ŽP v obci by mal prispieť projekt zberného dvora, na ktorý bola odsúhlasená dotácia
z fondov EU vo výške 996 421 Eur ( likvidácia stavebného a biologicky rozložiteľného odpadu, plastov,
železa, textilu, vybudovanie kompostoviska, zakúpenie traktora s príslušenstvom).
Toho času prebieha výberové konanie, ktoré neúspešný uchádzač napadol a celá súťaž je na posúdení
UVO.
Ďalšou veľkou investíciou je rekonštrukcia cesty Za Pastirňou za 142 362 Eur z vlastných zdrojov,
ktorá by sa mala po podpísaní zmluvy začať v najbližšom období. V prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok sa ukončí na jar 2015.
V rámci originálnych kompetencií obec podporila ZŠsMŠ celkovou sumou vo výške 293 107 Eur.
Prostredníctvom pracovníkov aktivačnej činnosti sa počas celého roku vykonávali drobné stavebné
úpravy, rekonštrukcia, údržba a upratovanie budov vo vlastníctve obce. Ďalej sa vykonávala
starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá, životné prostredie, zimná údržba miestnych
komunikácií a chodníkov. Poskytovali sa služby v sociálnej oblasti.
Z ÚPSVaR sme získali dotáciu v celkovej výške 34.084 Eur.
V Tomto náročnom období sme nezabudli ani na kultúru a šport. Organizovali sme, resp.
spoluorganizovali tradičné kultúrno spoločenské a športovo spoločenské podujatia. V rámci možností
sme podporili všetky krúžky záujmovej činnosti a športové kluby v obci.
Starosta obce a pracovníci OcÚ zabezpečovali plnenie úloh vyplývajúcich z prenesených kompetencií
zo štátu na obce.
Všetky spomínané investičné akcie, kultúrne, športové i spoločenské podujatia sú výsledkom
spolupráce, ochoty a pomoci poslancov OZ, členov komisií pri OZ, pracovníkov OcÚ, spoločenských
organizácii a krúžkov ZUČ a hlavne ochotných spoluobčanov obce Helcmanovce, za čo všetkým
úprimne ďakujem.
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