VOLEBNÝ PROGRAM
obce SEDLIACKA DUBOVÁ
na roky 2011 – 2014
Hlavným zámerom volebného programu obce je zabezpečiť všestranný rozvoj obce pre spokojnosť jej
obyvateľov. Program rozvoja obce pre roky 2011 – 2014 nadväzuje na doterajšie uskutočnené aktivity,
ktoré sa aktualizujú novými potrebami.
Obsah a štruktúra volebného programu je pracovným otvoreným dokumentom, ktorý je možné
v priebehu volebného obdobia na základe nových skutočností a objektívnych potrieb upravovať. Základ
volebného programu tvorí volebný program starostu obce doplnený návrhmi zvolených poslancov, ktorý
sa opiera o reálne zhodnotenie potrieb občanov, inštitúcií a rôznych združení pôsobiacich v obci a to
všetko v rámci finančných možností rozpočtu obce.
Kontrola plnenia úloh obsiahnutých vo volebnom programe sa bude vykonávať priebežne v obecnom
zastupiteľstve resp. prostredníctvom obecných novín ,,ŽIAR”.
Vo všeobecnosti cieľom volebného programu je:
- vytvoriť pre občanov takú obec, aby v nej mohli prežiť dôstojný a spokojný život,
- vytvárať pre podnikateľov také podmienky, v ktorých sa oplatí podnikať a tak pomáhať sebe,
občanom obce i ekonomickému sociálnemu, kultúrno-spoločenskému rozvoju obce,
- prezentovať obec navonok tak, aby aj návštevníci si ju obľúbili a radi sa do obce vracali.

Volebný program je určený na 4 roky, rozdelený do štyroch oblastí s menovitými úlohami:
A.

Investičná oblasť a rozvoj obce
1. zrekonštruovať chodník v ulici Priehrada,
2. odkanalizovať alebo aspon zrekultivovať lokalitu Jama smerom od žel. zastávky po žel. most
popri žel. trati,
3. zrušiť sklenený výklenok na urbarskom dome a postaviť tam novú autobusovú čakáreň ,
4. odvodniť miestnu časť ulice od s. č. 97, 98, 99 (v rámci výstavby ČOV a kanalizácie),
5. zabezpečiť nejakú výrobu do priestorov bývalej školy, pripraviť k tomu podmienky,
6. vymaľovať betónové oplotenie okolo starého cintorína, zrekonštruovať márnicu,
7. dokončiť komasáciu pozemkov ,vytvoriť stavebné parcely,
8. novelizovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
9. začať sa zaoberať sa územným plánom obce,
10. pokračovať a podporovať projekt záchrany starého kostolíka ,,DUBOVA COLONORUM“,
skúsiť využiť eurofondy,
11. zhotoviť nové vchodové dvere do obecnej bytovky,
12. dokončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia s úspornými svietidlami,
13. majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod budovou školy a školskej záhrady,
14. majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod sypárňami a cintorín,
15. majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod futbalovými šatňami a futbalovým ihriskom,
16. zrekonštruovať obecný rozhlas,
17. v školskej záhrade zrekonštruovať detské ihrisko, nové preliezačky,
18. dokončiť výmenu skorodovaných skriniek na stĺpoch elektrického vedenia (HDS-ky),
19. upraviť územie nelegálnej skládky /smetisko/ a okolie rieky ORAVA, vysadiť stromky,
20. komerčne využívať budovy, ktoré sú vlastníctvom obce (futbalové šatne, kancelárie v kultúrnom
dome, budovu prístavby starej hasičskej zbrojnice, školu, kinokabinky) prostredníctvom nájmov
21. postupne rekonštruovať staré rozvody obecnej káblovky,
22. využivať možnosti získania finančných prostriedkov z eurofondov, k tomu pripraviť projekty,
23. podieľať sa na výstavbe novej vlakovej čakárne,
24. interpelovať na rôznych štátnych inštitúciách vo veci pokračovania cestného obchvatu,

25. zrekonštruovať vchod do veľkoplošnej hasičskej garáže (kvôli hasičskému autu),
26. upraviť interier (stenu) v dome smútku smútočnými motívmi, inštalovať ozvučenie na cintoríne,
27. nainštalovať v obci popri hl. ceste vianočné osvetlenie na stĺpoch,
28. začať pripravovať inžinierske siete v lokalite Močiare (voda, elektrika, plyn, cesta),
29. zrekultivovať priestory za futbalovými šatňami,
30. vyriešiť odpad fekálií (septik medzi školou a urbárskym domom),
31. pri novopostavenom altánku oproti studničke za mostom dokončiť oddychovú zónu (lavičky,
koše, ohnisko, voda, kúpanie pre deti, preliezačky,...),
32. vymaľovať fasádu školy,
33. iniciovať výstavbu ČOV a kanalizácie,
34. vymeniť veľkoplošné okná v sále kultúrneho domu,
35. zrekultivovať potok smerujúcim spod „Osičá“ smerujúcim ku škole,
36. osloviť ministerské a iné ústredné orgány štátnej správy so žiadosťou o finančné príspevky pre
obec,
37. zrekultivovať priestory okolo drevených sypární, vyklčovať,
38. vyriešiť nové vykurovanie sály kultúrneho domu, nainštalovať iný systém, ekonomický,
39. zabezpečiť pre občanov možnosť separácie všetkých druhov odpadu,
40. opraviť mantinely a priestory na tenisovom (hokejovom) ihrisku, osvetlenie, zastrešiť,
41. zhotoviť informačné tabule o obci,
42. na nepovolenom smetisku zriadiť zberný dvor (s prispením fondov),
43. preveriť kvalitu potrubia pod ulicou Priehrada, vymeniť poškodené rúry,
44. preveriť kvalitu izolácie strechy na kult. dome, zatekajúce časti opraviť,
45. zo štátnych peňazí pokúsiť sa vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou trávou,
46. nainštalovať kamery na smetisko a pri AGRODRUŽSTVE,
47. vymeniť zadné dvere na kult. dome ,nainštalovať závetrie.

B.

Oblasť riadenia obce a spolupráca s občanmi, združeniami,
inštitúciami, podnikateľmi, cirkvou

1. zlepšiť informovanosť občanov o aktivitách OZ resp. OcÚ, zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia
aktívnu účasť občanov na riadení obce (verejné zasadnutie OZ, pokračovanie vydávania
obecných novín s námetmi občanov na zlepšenie života v obci, vlastné vysielanie káblovej
televízie, verejné hovory),
2. prevádzať k najdôležitejším problémom obce anketové prieskumy,
3. riešiť sťažnosti, pripomienky a názory občanov prostredníctvom zriadených komisií OZ,
publikovať v obecných novinách ich riešenie,
4. zriadiť a pravidelne aktualizovať web stránku obce,
5. vytvárať dobré podmienky pre rozvoj podnikania pre podnikateľské subjekty v obci a tým
hľadať možnosti pre vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, podporiť vznik nových
firiem v obci,
6. prostredníctvom internetu a web stránky zabezpečiť informovanosť občanov o rôznych
problémoch a akciách v obci,
7. vytvárať podmienky pre zriaďovanie rôznych obchodov a služieb (ponúkať priestory do nájmu),
8. podporovať rozvoj ubytovacích možností v obci (napr. v urbárskom dome, v neobývaných
domoch),
9. podporovať v rámci finančných možností obecného rozpočtu obecný dobrovoľný hasičský zbor
a postupne dopĺňať potrebný hasičský materiál (hadice, prúdnice...),
10. užšie spolupracovať s orgánmi policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci
(najmä pri zábavách, nočných výtržnostiach mladých, motorkárov, krádežiach, výruboch atď.),
11. prevádzať kontroly na dodržiavanie povolených otváracích hodín v miestnych pohostinstvách,
iniciovať zrušenie hracieho automatu v bare,
12. spolupracovať na odôvodnených projektoch miestnej cirkvi a farského úradu,

13. od poslancov požadovať spoluprácu a styk s voličmi, ktorých zastupujú a prenášať ich dôvodné
pripomienky na rokovanie obecného zastupiteľstva s cieľom ich riešenia v rámci možností
obecného rozpočtu,
14. materiálne podporovať ľudovú hudbu DUBOVIENKA,
15. organizovať stretnutia s dôchodcami resp. klubom dôchodcov a podporiť ich aktivity,
16. vymaľovať, upraviť kríže a ich okolie v chotári obce,
17. v spolupráci s urbárom poupravovať poľné cesty,
18. poskytnúť neustále, otvorené priestory pre využitie internetu pre občanov,
19. v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov nainštalovať a odhaliť pamätnú tabuľu
rodákovi p. Staškovi,
20. zabezpečiť reprezentačný, reklamný film (šot) o našej obci,
21. pripraviť dotlač knihy o obci s aktualizovanými údajmi,
22. zorganizovať stretnutie zástupcov obcí s názvom DUBOVÁ (existujú 4 obce na Slovensku),
družbu vytvoriť a navštevovať sa prostredníctvom obecných zložiek,
23. prostredníctvom eurofondov nadviazať medzinárodnú spoluprácu s českou obcou,
24. vozovým parkom pomáhať občanom resp. inštitúciám.

C.

Oblasť sociálna
1. rôznymi formami vychádzať v ústrety sociálne odkázaným občanom, rodinám dôchodcom resp.
zdravotne postihnutým (znížením daní a poplatkov, na službách, soc. výpomocou, ...),
2. efektívne riešiť pomoc chorým a osamelým občanom v rámci opatrovateľskej služby,
3. poskytovať dôchodcom k Vianociam vianočné poukážky na zakúpenie tovaru v miestnych
predajniach,
4. poskytovať bezplatnú poradenskú sociálno-právnu službu pre občanov, ktorí to potrebujú,
5. poskytovať prostredníctvom rôznych besied zdravotnícku osvetu, najmä pre starších ľudí
(prednášky vyšetrenia, meranie tlaku atď.),
6. finančne prispieť (jednorázovo 100 Eur) rodine pri narodení dieťaťa,
7. obnoviť činnosť miestneho spolku Slovenského červeného kríža,
8. prostredníctvom projektov a žiadostí na UPSVR zamestnávať na OcÚ nezamestnaných občanov.

D.

Oblasť školstva kultúry a športu
1. podporovať udržanie materskej školy v obci,
2. vydávať štvrťročne obecné noviny s aktuálnymi informáciami pre občanov,
3. pokusne zaviesť vlastné dedinské televízne prenosy (prostredníctvom káblovej televízie) zo
zasadnutí OZ resp. z besied alebo z kontaktných relácií, na živo resp. zo záznamu vysielať
relácie tzv. infoštúdio obce,
4. podľa možnosti každoročne organizovať silvestrovský ples, prechod chotárom, maškarný ples,
harmonikovú akciu,
5. poskytovať priestory školy aj pre mimo vyučovacie aktivity (aj komerčne),
6. podporovať a zintenzívniť činnosť a prevádzku obecnej knižnice resp. čitárne,
7. ponúkať priestory kultúrneho domu na rôzne aktivity na komerčnej báze (školenia, schôdze,
besedy, kurzy, burzy, predajné akcie, spoločenské posedenia , plesy atď.),
8. poskytovať priestory zrekonštruovaných pivníc v kultúrnom dome na ich využitie (napr. pre
vzpieračov, pre aerobic, ľudovej hudbe a pod.),
9. využívať priestory kultúrneho domu na šachové a stolnotenisové turnaje a organizovať mariáš
a tenisový turnaj,
10. komerčne využívať obecné športové zariadenia (lyžiarsky vlek, hokejové a tenisové ihrisko,
futbalové šatne) a organizovať turnaje resp. zápasy,
11. upraviť priestory pivníc a povaly v škole na rôzne využitie,
12. organizovať Deň obce (každý druhý rok),
13. iniciovať občanov k prevedeniu prác na čistení a poriadku v obci,
14. dorobiť paintballové ihrisko,

15. vytvoriť v Neteči prírodný rybník.

V priebehu volebného obdobia sa môžu vyskytnúť nové skutočnosti, na ktoré bude treba
zareagovať, s čím budú súvisieť niektoré zmeny v realizácii tohto volebného programu.
Plnenie volebného programu závisí od dostatočného množstva finančných prostriedkov od štátu
/podielové dane a transfery resp. fondy, decentralizačné a delimitačné dotácie ktoré sú účelovo
určené /, z vybraných daní a poplatkov od občanov resp. od inštitúcií, zo združených finančných
prostriedkov, z eurofondov.
Vypracoval: Mgr. Ladislav Tomáň

v Sedliackej Dubovej dňa 15. 2. 2011

Tento volebný program bol prejednaný a schválený na zasadnutí OZ dňa 15. 2. 2011

