OBEC BREZANY
Obecný úrad Brezany, Brezany č. 64, 010 04 Žilina

Vážený občania,
uplynuli ďalšie tri mesiace, čo som sa k Vám touto formou prihovoril o mojej činnosti, činnosti
poslancov a zamestnancov obce. V stručnosti zhrniem práce, ktoré sa v obci realizovali.
Zrealizované práce:
-

stojisko pre kontajnery na separovaný zber pri OU- v pláne je realizácia ďalších stojísk pod
kontajnery, ktoré sú podmienené majetko-právnym vysporiadaním, ale najmä dostatkom
finančných prostriedkov,

-

oplotenie pozemku vo vlastníctve obce pri OU – táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore
z Nadácie EPH, za finančnej spoluúčasti obce a dobrovoľníkov z obce,

-

opravené verejné osvetlenie,

-

reorganizácia skladových a archivačných priestorov na OU zakúpením skladových regálov,

-

separácia a likvidácia nepotrebného materiálu vo všetkých skladových priestoroch obce
a materskej školy,

-

bezplatné nadobudnutie veľkoobjemového skladového kontajnera za účelom sústredenia
materiálu v jednom skladovom objekte,

-

rozšírenie plochy pre potreby zväčšenia cintorína postupnou úpravou terénu,

-

získanie rozhodnutia užívacieho povolenia na odber pitnej vody na obdobie ďalších 10
rokov z našich žriedel Banát a Zadné Borie,

-

kúpa a montáž vodomerov na vstupe do vodojemov z jednotlivých vodných zdrojov, za
účelom spresnenia evidencie prítoku vody do vodojemov,

-

zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií obce,

Je ešte veľa prác ktoré sa realizovali: revízie a očistenie požiarnych hydrantov, údržba cintorína,
dovoz kameniva na vyspravenie výtlkov na komunikáciách za spoluúčasti miestnych občanov.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým občanom obce, zamestnancom obce
a aktivačnému pracovníkovi za pomoc pri zrealizovaní uvedených prác. Predostrel som Vám
krátke zhrnutie realizovaných prác v prospech našej obce.
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K plánovaným prácam by som sa nerozpisoval, je ich veľa čo by sme chceli urobiť.
Napredovaniu týchto prác je podmienené množstvom administratívnej byrokracie a zatiaľ aj
nedostatok finančných prostriedkov Bude to už aj na spolupráci nových poslancoch, na snahe
pomáhať a správne sa rozhodovať v tejto neistej ekonomickej dobe a energetickej kríze.
Pred nami sú komunálne voľby, prosím Vás aby ste sa ich zúčastnili, vybrali si najlepších
poslancov, o ktorých ste presvedčení, že budú prínosom pre rozvoj našej obce. Aby to boli
občania, ktorí sú ochotní pracovať pre obec, prinášať nové nápady a riešenia, vedeli odlíšiť, čo
je osobný a čo verejný záujem. Nestrannosť, pochopenie a spravodlivosť sú charakterové črty
potrebné a dôležité pre napredovanie tejto obce. Len takýto tím ľudí vie zvládať úlohy, ktoré nás
v tomto náročnom období čakajú.

Pavol Ozimy
starosta obce Brezany

