Program volebného obdobia
obce Alekšince na roky 2015-2018

Obec Alekšince

Hlavným zámerom volebného programu obce na roky 2015-2018 je určenie priorít
ďaľšieho rozvoja obce. Program vychádza z predvolebných programov všetkých
poslancov a ide o kompaktný materiál, ktorý sa opiera o reálne zhodnotenie potrieb
občanov, inštitúcií a rôznych združení pôsobiacich v obci, kde sú zohľadnené finančné
možnosti obce. Program je rozdelený do častí, ktoré sú súčasťou rozpočtu obce pre
lepšie plánovanie a zapracovanie jednotlivých zámerov do rozpočtu obce v najbližsích
rokoch.
Obsah a štruktúra volebného programu je pracovným otvoreným dokumentom, ktorý je
možné v priebehu volebného obdobia na základe nových skutočností a objektívnych
potrieb upravovať.
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Príjmy
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Daňové a nedaňové príjmy
- zlepšiť výber daní z nehnuteľností a daní za špeciálne sluţby
- vyuţiť všetky moţnosti na príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku
- prehodnotiť všetky príjmy a platby od subjektov podnikajúcich v obci
- sprehľadniť všetky administratívne poplatky
OZ sa pokúsi zvýšiť príjmy obce určitými opatreniami, ktoré zabezpečia efektívny výber daní.
Obecné priestory ponúkneme do nájmu, ktoré môžu byť využité na komerčné účely. Týmto
krokom zlepšíme ponuku služieb v obci a získame príjmy do obecného rozpočtu.
Prehodnotíme všetky príjmy od subjektov podnikajúcich v obci.
Všetky administratívne poplatky sprehľadníme a zverejníme ich výšku.
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Tuzemské beţné granty a transfery, kapitálové príjmy, fin. operácie
- podávať ţiadosti na granty a transfery v maximálnej miere
- pripravovať projekty k podávaniu ţiadosti priebeţne počas volebného
obdobia
- tvorba rezervného fondu
Budeme podporovať zvýšenie podávania žiadostí na granty a transfery.
Podávať žiadosti k pripravovaným projektom priebežne a pri ich čerpaní mať pripravený
dostatok finančných prostriedkov počas prekleňovacieho obdobia.
Tvoriť rezervný fond a v prípade nepredvídateľných udalostí ho použiť namiesto čerpania
úveru.

Výdavky
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Program 1. Plánovanie, manaţment a kontrola
- príprava projektovej dokumentácie na ďalšie investičné akcie
- splatenie všetkých komerčných úverov v obci (bez zaťaţenia obce ďalšími
úrokmi)
- zásady pouţívania výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
- zavedenie príspevku pri narodení dieťaťa
V tomto programe sa obec v najbližších rokoch zameria na plánovanie investičných akcií,
prípravu projektov, štúdií, expertíz, ktoré OZ a starosta pokladajú za dôležité a sú uvedené aj
v ďalších programoch tohto materiálu. Bude potrebné vyčleniť dostatok finančných
prostriedkov na spracovanie projektov, aby v prípade výzvy cez projetky financovania EÚ
mala obec projekty vypracované, alebo boli vyčlenené finančné prostriedky na prípravu
projektov.
Jednou z hlavných priorít zastupiteľstva bude zníženie zadĺženosti obce, splatenie všetkých
komerčných úverov, aby obec v najbližších rokoch nebola zaťažená výdavkami na úroky a
splácanie istiny.
OZ stanoví prostredníctvom smernice limity na používanie výdavkov na reprezentačné a
propagačné účely, kde by sme chceli zahrnúť príspevok pri narodení dieťaťa.

Výdavky
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Program 2. Propagácia a marketing
- obnovenie vydávania Alekšinských novín
- vydanie publikácie pri výročí obce v roku 2016
- zvýšenie komunikácie prostredníctvom denne aktualizovanej web stránky
obce, sociálnych sietí, aplikácie a posielanie newslettrov
Pre lepšiu informovanosť občanov bude potrebné obnoviť vydávanie obecného periodika
Alekšinské noviny, ktorému bude predchádzať vypracovanie štatútu so zapracovanými
pravidlami, aby sa obecné periodikum stalo nezávislým zdrojom informácií pre občanov.
Pri príležitosti výročia obce, ktoré bude v roku 2016 bude potrebné dokončiť publikáciu o obci,
ktorá je už určité obdobie rozpracovaná a chýbajú finančné prostriedky na jej dokončenie a
vydanie.
Propagovanie obce denným aktualizovaním web stránky obce, komunikovať prostredníctvom
sociálnych sietí, aplikáciami ako www.odkazprestarostu.sk a posielanie newslettrov (mailom,
sms) občanom o novinkách z obce. Hlavným cieľom bude zabezpečiť občanom prístup k
informáciam, ktoré im vieme a môžeme poskytnúť.
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Program 3. Sluţby občanom
- vybudovanie kolumbária na miestnom cintoríne
- rekonštrukcia domu smútku
- rozšírenie obecného rozhlasu v časti Lahne
- modernizácia obecného rozhlasu
- elektronizácia sluţieb matriky
V programe služby občanom sa zameriame na rekonštrukciu domu smútku a vybudovaniu
kolumbária na miestnom cintoríne. V okolí kolumbária chceme vytvoriť dôstojné prostredie s
množstvom zelene.
Pre zvýšenie kvality obecného rozhlasu bude potrebné modernizovať sieť, kde využijeme z
veľkej časti bezdrôtovú technológiu. Pri tomto projekte chceme rozšíriť existujúcu sieť aj do
časti Lahne.
Matriku chceme zapojiť do projektu elektronizácia služieb matriky, kde sa má vytvoriť
centrálna databáza matričných udalostí pre celé Slovensko.
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Program 4. Verejné osvetlenie
- modernizácia verejného osvetlenia
Obec Alekšince sa chce v budúcnosti zapojiť do ďalších výziev na predkladanie žiadostí o
nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Bude
potrebné k tomu vypracovať podrobnú analýzu a po zvážení všetkých podmienok by sme
pristúpili k vypracovanie projektu.
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Program 5. Odpadové hospodárstvo
- zmena separovania a nakladania s odpadmi
- spustenie čističky odpadových vôd a prvých etáp kanalizačnej siete
- pokračovanie v budovaní kanalizačnej siete
Súčasný systém separovania v obci je už neudržateľný, bude potrebná zmena separovania a
nakladania s odpadmi. Obec separuje vrecovým systémom a vlastnými pracovnými silami.
OZ bude hľadať riešenia ako tento systém zmeniť, lepšie nakladať s odpadmi a odstrániť
skládku separovaného odpadu z centra obce.
Obec v roku 2015 je pred dokončením čističky odpadových vôd, v najbližších rokoch by sme
chceli spustiť čističku a napojiť prvé etapy kanalizačnej siete. OZ sa dohodlo, že odbočky
bude hradiť obec, aby sa občania, čo v najväčšom počte pripojili do siete.
Po napojení existujúcej kanalizačnej siete by sme chceli pokračovať v budovaní kanalizačnej
siete v ďalších častiach obce. Všetky tieto práce nebude možné hradiť z obecného rozpočtu,
budeme naďalej žiadať finančné prostriedky z fondov EÚ, poprípade z iných zdrojov.
Keďže odkanalizovanie obce súčasným systémom potrvá ešte zopár rokov, chceme
poskytovať službu občanom, ktorí nebudú ešte napojení na sieť, aby mohli využiť obecný
fekál, ktorý bude finančne výhodnejší oproti konkurencii.
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Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá
- oprava miestnych komunikácii
- pokračovanie v budovaní kamerového systému v obci
- vybudovanie chodníka na ul. Ţelezničná v časti medzi ţelez. priecestiami s
vyriešením autobusových zastávok
- vybudovanie námestia s pódiom medzi kultúrnym domom a altánkom
- vytvorenie oddychových zón v obci
- vybudovanie vonkajšieho fitparku
- kúpa pozemku pod bývalým kaštielom v okolí OcÚ
Stav miestnych komunikácií nielen po kanalizácií je v nevyhovujúcom stave. Pokiaľ nebudú
napojené prvé etapy kanalizácie do čističky odpadových vôd, obec bude len opravovať výtlky
a spevňovať cesty, ktoré sú v zlom stave. Po spustení kanalizácie sa začne budovať nová
asfaltová cesta na miestnych komunikáciach.
Cez fondy EÚ chceme pokračovať v budovaní kamerového systému, aby sme mali
monitorovanú obec v najdôležitejších miestach a tam, kde sa vyskytuje kriminalita.
Na zvýšenie bezpečnosti OZ plánuje vybudovať chodník medzi želez. priecestiami, kde
súčasťou projektu bude aj riešenie autobusových zastávok.
K dokončeniu centra obce bude potrebné vybudovať námestie s pódiom medzi kultúrnym
domom a altánkom, kde by prebiehali obecné podujatia ako stavanie mája, SNP a iné.
Pri zveľadení obce máme záujem o vytvorenie oddychových zón a vonkajšieho fitparku, ktoré
by slúžili občanom na oddych a rekreačný šport.
V záujme obce má OZ záujem o kúpu pozemku pod bývalým kaštieľom, ktoré by sa prepojilo
s centrom obce. V súčasnosti sa tam tvoria divoké skládky a pozemok je nevyužívaný.
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Program 7. Vzdelávanie
- rekonštrukcia priestorov MŠ a zvýšenie kapacity počtu detí
- oprava budovy a priestorov ZŠ – sociálne zariadenia, školská kuchyňa
- zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie
Z dôvodu zvýšeného počtu narodených detí, OZ plánuje zvýšiť kapacitu počtu detí v MŠ.
Bude potrebná rekonštrukcia MŠ, kde chceme dosiahnuť vytvorenie novej triedy.
Obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ má v správe budovu ZŠ, ktorej interiér je ešte v pôvodnom
stave. OZ chce v tomto období začať s rekonštrukciou priestorov ZŠ, ktoré sú v havarijnom
stave - sociálne zariadenia, školská kuchyňa.
Originálnymi kompetenciami chceme zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na
prevádzku MŠ, školského klubu a školskej kuchyne.
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Program 8. Šport
- zmena financovania športu aktívnych klubov
- podpora a zlepšenie podmienok rekreačného športu
- zvýšenie záujmu o šport medzi občanmi
V tomto volebnom období máme v pláne zmenu financovania športu v obci. Aktívne kluby
chceme naďalej podporovať, aby zástupcovia klubov dokázali zvýšiť záujem o šport v obci.
Pri rekreačných športoch chceme prostredníctvom zlepšenia podmienok zabezpečiť občanom
viac možností športovať vo voľnom čase.
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Program 9. Kultúra
- podpora kultúrno-spoločenských podujatí
- zvýšenie dotácií pre aktívne organizácie a spolky v obci
- aktivizácia občanov na spoločenskom ţivote v obci
- výročie obce v roku 2016
OZ chce naďalej podporovať kultúrno-spoločenské život v obci, kde sa chceme zamerať na
obnovenie tradičných podujatí.
Aktívne pôsobiacim organizáciam, chceme zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na
ich činnosť, ktorou chceme zvýšiť ich spolupracovanie na kultúrno-spoločenských
podujatiach.
Aktivizáciou občanov na podujatiach chceme dosiahnuť väčší záujem o podujatia a
spoločenský život v obci.
V roku 2016 nás čakajú oslavy obce, pri ktorých chceme zapojiť všetky organizácie do
prípravy.
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Program 10. Prostredie pre ţivot
- pri otoči na ţel. stanici a rázcestí na Balkán vybudovanie verejnej zelene
nenáročnej na údrţbu
- výsadba verejnej zelene na miestnom cintoríne a pri novovybudovanom
kolumbáriu
- revitalizácia a projekty zelene v obci, výsadba verejnej zelene v
oddychových zónach
- zabezpečenie kvalitnej údrţby verejnej zelene
- skvalitnenie vody v obci
Na hlavných križovatkách v obci pri železničnej stanici a rázcestí na Balkán chceme
vybudovať verejnú zeleň nenáročnú na údržbu.
Na miestnom cintoríne chceme pokračovať vo výsadbe zelene, ktorá bude súčasťou
novovybudovaného kolumbária.
V obci okrem revitalizácie zelene chceme prostredníctvom projektov rozšíriť verejnú zeleň v
oddychových zónach.
Kvalitné zabezpečenie údržby súčasnej aj novovysadenej verejnej zelene.
Prioritou OZ je skvalitnenie obecnej pitnej vody prostredníctvom špeciálnej filtrácie.
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Program 11. Sociálne sluţby
- spustenie projektu sociálnych sluţieb v obci
OZ chce počas tohto volebného obdobia spustiť projekt sociálnych služieb v obci. V prvej fáze
by išlo o opatrovateľské služby. Na spustenie projektu sa pokúsime využiť všetky možné
dotácie, ktorým štát podporuje sociálnu politiku.
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Program 12. Administratíva
- zníţenie výdavkov OcÚ
- zefektívnenie činností na OcÚ
- spustenie obecných sluţieb
OZ sa zameria na zníženie výdavkov na administratívu OcÚ. Budeme hľadať možnosti, kde
ušetriť finančné prostriedky.
Budeme presadzovať zefektívnenie činností na OcÚ, aby boli pracovné sily plnohodnotne
využité. Jednou z prostriedkov bude elektronizácia verejnej správy, kde by sme chceli zrýchliť
procesy.
V najbližších rokoch bude potrebné spustiť obecné služby v obci, ktorými chceme zabezpečiť
údržbu objektov a priestranstiev v obci.
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Program 13. Bývanie
- príprava projektu a podanie ţiadosti na výstavbu nových bytoviek
- finančné vyrovnanie zábezpek a fondu opráv v nájomných obecných
bytovkách
- riešenie bytovej otázky v centre obce
OZ má v pláne v najbližších rokoch rozšíriť počet nájomných bytov v obci. V tomto volebnom
období chceme pripraviť projekt a podať žiadosť, kde budeme žiadať o dotácie na výstavbu
nájomných obecných bytov.
Ďalšou prioritou v tomto programe bude finančné vyrovnanie zábezpek v nájomných bytoch,
ktoré neevidujeme na obecných účtoch. Taktiež prekontrolovanie fondu opráv, príprava a
následné VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
vlastníctve obce.
Chceme vyriešiť dlhodobý problém s bytovou otázkou v centre obce.

Záver
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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: Ing. Anton Kušnír

v Alekšinciach dňa 09. 10. 2015

