Verejné vypočutie
Košeca, 21.05.2017
téma:
Rozvoj obce a jeho ...odklad?
Cieľ:
Informovať občanov o aktuálnej
situácii obecnej samosprávy
(rozpočtové provizórium)
Umožniť občanom vyjadriť sa

moja úloha
 udeľujem slovo
 strážim pravidlá
 sledujem postup k cieľu
 starám sa o porozumenie

PRAVIDLÁ
(1) Hovorí len jeden.
(2) O slovo sa žiada zdvihnutím ruky.
(3) Diskutujúci sa predstaví.
(4) Hovoríme stručne a k veci.
(5) Znevažovanie je neprípustné,
rešpektujeme slušnosť.

program:
Informačná časť

 Krátka vstupná prezentácia
Diskusná časť – otázky a vyjadrenia občanov

 neospravedlnená neprítomnosť poslancov je
prejavom nezáujmu

 poslanci by mali zložiť účty z predvolebných
sľubov

 namiesto peňazí na účtoch radšej dobré chodníky
a cesty

 chodník do Ilavy

 prečo nie je cesta Za parkom (zodpovedané)
 prečo poslanci neschválili predložený návrh

rozpočtu (odpoveď: napriek vecným argumentom
vo vyhodnotení pripomienok; = nedorozumenie)

 čo sa bude dať urobiť v rámci provizória (už bolo
verejné obstarávanie „Za parkom‟ a „most
Športovcov‟) financované zo schváleného úveru

 Železničná: hotové projekty, začneme

obstarávanie, ale bez rozpočtového krytia sa to
nedá zrealizovať

 projektová dokumentácia Železničnej zohľadnila
aj pripomienky občanov

 prašnosť na Železničnej: aspoň pomoc

pokropením hasičmi; stav je neúnosný; verejné
obstarávanie trvá cca mesiac; optimistický
variant realizácie: začiatok - august/september
do novembra by to mohlo byť hotové

 podnet: riešiť vec na verejnom zhromaždení,
ktoré zvolá obecné zastupiteľstvo

 chodník na Zliechovskej ul.: jedna zo štyroch

investícií, ktoré by mali byť financované z úveru;
je urobená štúdia, je k dispozícii k nahliadnutiu
na obecnom úrade; na jej základe bude
vyhotovená projektová dokumentácia; problém so
(súkromným) vlastníctvom pozemkov; po
križovatku s Rudnianskou sú pozemky „na ľavej
strane“ obecné;

 poslanci by sa mali dohodnúť, aby sa veci pohli
dopredu;

 z poslancov sa p. Danka Bajzíková a p. Radoslav

Kolembus ospravedlnili, že sa nemôžu zúčastniť

 každá skupina poslancov by si mohla zvoliť
zástupcu a mohli spolu komunikovať aj
s obecným úradom

 poslanci neakceptujú odporúčania komisií, tie sú
potom zbytočné

 námet do rokovacieho poriadku OZ: aby bola

povinnosť udeliť slovo občanovi, ktorý je
prítomný na zasadnutí a má vecné pripomienky
alebo návrhy

 námet: využiť petičné právo občanov – obecné
zastupiteľstvo sa petíciou musí zaoberať

 námet: aby každý poslanec mal na starosti nejakú
lokalitu, aby sa občan mohol s poslancom
stretnúť a hovoriť s ním; zo strany obecného
úradu je táto možnosť k dispozícii, nie je
využívaná;

 výzva poslancom, aby si sadli za okrúhly stôl
a rokovali o spôsobe, ako schváliť rozpočet

 poslanci, ktorí nie sú ochotní spolupracovať, by
mohli zvážiť, či sa nevzdajú funkcie

 prostriedky na činnosť klubu dôchodcov: ak

chýbajú peniaze, siahnuť na odmeny nečinným
poslancom a dať ich ľuďom, ktorí sa snažia robiť
pre obec;

 15.06. bude zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré bude mať v návrhu programu prerokovanie
výsledkov tohto verejného vypočutia;

