Zápisnica z Verejného hovoru s občanmi obce Orávka
zo dňa 11. 4. 2019.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Roľnícka spol. a.s. Bottovo
4. TKO
5. Pomenovanie ulíc, dokončenie dražby
6. Optická sieť na internet – pokračovanie prác
7. Záver

1. Starosta obce Ing. Ján Lichanec privítal vo svojom mene a v mene
poslancov všetkých prítomných občanov na verejnom hovore. Takisto
privítal a predstavil hosťa pána Ing. Miroslava Juríčka.
2. Starosta obce Ing. Ján Lichanec a poslanci určili zapisovateľa - Zuzanu
Hanzlovičovú
3. Ing. Miroslav Juríček dostal slovo a oboznámil všetkých prítomných
s ďalším postupom, čo sa týka postupu s presunom hovädzieho dobytka,
ktorí sa nachádza v strede dediny v bývalom areáli družstva. Vysvetlil
podrobnosti k stavebnému konaniu, na ktoré sa muselo čakať. Do konca
apríla sa väčšina dobytka presunie preč z obce. Od mája 2019 ostane len pár
kusov dobytka, ktoré bude spásať trávu. Prestane chodiť do obce kŕmny voz.
Presunie sa kŕmny stôl na kŕmenie dobytka pred staré maštale. Tak, aby
smrad a dobytok nespôsoboval v obci problémy, hlavne v časti obce, ktorá
tým najviac trpela. V zime sa dobytok bude zdržiavať v bývalých maštaliach.
V čase zlého počasia sa nebudú ani púšťať von. Následne prišla reakcia pána
Roberta Molnára, ktorý s potešením prijal riešenie problémov s dobytkom.
Nakoľko býva v časti tesne nad družstvom, jeho rodinný dom patril k tým,
ktoré najviac trpeli. Nemali možnosť vôbec vetrať, nakoľko im okamžite
smrad obsadil celý dom. Boli nútení si zaplatiť aj firmu, ktorá im musela

vyčistiť okná. Pre obyvateľov jeho ulice bol a je tento problém prioritou,
preto radi prijali takéto správy. Vysvetlil, že ako občania boli napriek
všetkému trpezliví a počkali na vyriešenie daného problému ľudskou cestou.
Následne podotkla pani Helena Molnárová dotazom, že v čase vývozu
močovky cez obec, nebola cisterna v poriadku a všetko vytekalo na cestu
pred ich rodinnými domami. Upozornila na to hlavne preto, že cisterna patrí
Roľníckej spoločnosti a.s. Bottovo a bol tam prítomný aj pán Ing. Miroslav
Juríček. Žiadala ho o nápravu. Starosta upovedomil občanov, ak bude
v budúcnosti takýto problém, aby ho občania telefonicky upozornili. Takisto
sa spomenulo ničenie cesty prejazdom traktorov. Ing. Juríček M. spomenul,
že ak by sa riešila nová cesta , je ochotný prispieť nejakým podielom. Starosta
pripomenul občanom, že od 09/2019 budú nové výzvy cez životné prostredie
na nové cesty, tak sa bude pokúšať o nejakú výzvu v mene obce uchádzať.
Pani Irena Muráriková uviedla, že sú potrebné aj chodníky.
4. TKO Starosta obce opätovne s občanmi prebral cenu za komunálny odpad.
Vysvetlil spôsob ako sa účtuje tento odvoz obci. Poznamenal a opakoval
občanom, aby nevykladali nádoby na TKO pred rodinný dom, ak nie sú
plné, nakoľko sa účtuje cena ako za plné nádoby. Vysvetlil, aké je dôležité
odpad separovať a ako sa s tým dajú ušetriť peniaze. Pochválil občanov za
doterajšiu separáciu, čo sa týka plastov a skla. Na návrh starostu občania
sa dohodli, že z cintorínov si budú odnášať vyhorené sviečky, plasty a sklá.
Nakoľko zbytočne vzniká problém, neskôr opätovne triediť odpad
v kontajneroch, ktoré sa nachádzajú na cintorínoch.
5. 5.1. Starosta obce vysvetlil občanom, že zmenou zákona je nutné
pomenovať ulice v každej obci. Bez ohľadu na veľkosť obce. Rodinným
domom bude pridelené nie len súpisné číslo, ale aj orientačné číslo. Zmeny
však nastanú postupne, aby si občania mali čas zmeniť komplet všetky
doklad. Občania dostali úlohu uvažovať nad názvami ulíc, opätovne sa
neskôr k tomu starosta a občania vrátia na ďalšej schôdzi. Starosta obce,
chce aby sa názvy ulíc pomenovali spoločným rozhodnutím a schválením
občanmi.
5.2. Starosta upovedomil občanov, že dražba na budovy bývalého
obchodu a pohostinstva, je už úplne ukončená a právoplatná. Na LV danej
nehnuteľnosti je už zapísaný nový vlastník Obec. Obchod sa bude riešiť
formou záujemcu o prenájom. Vysvetlil, že kúpou danej budovy sa zároveň

vyriešil aj problém s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pri budove a sú
príjazdovou cestou na ihrisko. Spomenul aj projekt z roku 2016 na Kultúrny
dom pre seniorov – bývalá budovy škôlky, ktorý obec konečne úspešne
dostala v tomto roku. Už v tomto roku prebehnú práce na opravu danej
budovy, ktorá bude neskôr slúžiť pre občanov našej obce. Jej využitie bude
určite viacúčelové. Takisto spomenul, že v obci prebehne druhá časť
výmeny osvetlenia v obci.
6. Starosta obce občanov oboznámil, že optická sieť z Rimavskej Seči firma
Gemernet má už všetky povolenia, na ktoré museli čakať a v čo najkratšom
čase za začne s prácami. Postupne už bude napojená na optickú sieť celá
obec. Pri zapájaní majú rodinné domy prípojku zdarma. Ak by si niekto
nedal zaviesť pri zapájaní prípojku k svojmu rodinnému domu, neskôr si ju
musí platiť sám. Výkopové práce na optický kábel povedú cez chodník.
Starosta plánuje využiť ich stroje aj na prečistenie kanálu.
7. Na konci verejného hovoru s občanmi starosta upozornil na problém
v hornej časti Orávky. Je tam problém voľne behajúcich psov po obci.
Upozornil občanov, aby si každý dával na svojho psa, aby nebehal po obci.
Občania sa takisto spoločne dohodli, že formou brigád si spoločne
zabezpečia kosbu trávy v obci a na cintorínoch. Občania spodnej časti
Orávky sa dotazovali na kamery v spodnej časti obce. Starosta im vysvetlil,
že sa čaká na optické káble a potom pomocou nich sa namontujú aj zvyšné
kamery po celej obci. Je tam tiež však potrebné napojenie na elektrinu.
Starosta vysvetlil, že v obci je zatiaľ namontovaných 10 kamier, ktoré sú
infra. Ich záznam sa uschováva po dobu 14 dni. Po zavedené a spustení
optickej siete v obci bude kamerami monitorovaná celá obec.
Na záver sa starosta obce poďakoval občanom za ich účasť, za to že majú záujem
aj o veci verejné.
V Orávke 11.4.2019

..........................................................
Zapisovateľka: Zuzana Hanzlovičová

..........................................................
Starosta obce: Ing. Ján Lichanec

