Vážení občania,
máme krátko po komunálnych voľbách, vzhľadom k tomu, že som bol ako jediný kandidát na
starostu opätovne zvolený, budem v prospech našej obce súžiť aj nasledujúce volebné obdobie. Na úvod
mi dovoľte poďakovať sa Vám za dôveru. Zároveň mi dovoľte obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc pri
riešení viacerých otázok, spoločných úloh a stanovenia priorít, ktoré pred nami stoja.
Prosím venujte pozornosť tomuto listu a odpovedajte na predložené otázky a spoločne tak prispejme k
rozvoju našej obce.
Téma odpady:
Zo skládky odpadov Dubová sme obdržali informáciu, že pristupuje k značnému zvýšeniu
poplatkov za uloženie odpadu(zvýšenie o viac ako 37%), čiastočne asi aj ako reakciu na petíciu
obyvateľov Dubovej k uzatvoreniu skládky. Zároveň však Národná rada prijala zmenu zákona o odpadoch,
kde sa bude zvyšovať poplatok za skládkovanie, čo opäť navýši konečnú cenu. Na úvod Vám teda musím
oznámiť, že obec bude nútená pristúpiť k navýšeniu poplatkov, aby sme vykryli toto navýšenie cien.
Druhá vec z oblasti odpadov o ktorej by sme chceli získať vaše názory je nakladanie so separátmi.
Dnes má obec zavedený vrecový systém. Zopár domácností sa zariadilo po svojom a obstaralo si vlastné
nádoby na separáty. Otázka teda znie: „Vyhovuje Vám dnešný vrecový systém alebo by ste radšej uvítali
vlastné nádoby na papier či plasty, poprípade stojany na vrecia?“ Na základe Vášho názoru sa budeme
usilovať riešiť túto problematiku k Vašej spokojnosti. Prosím teda o vyplnenie priloženého dotazníka.
Územný plán:
Územný plán obce je súborom regulatív územia v našej obci. Bol schválený ešte v roku 2005 a
dozrel čas na jeho aktualizáciu, resp. prijatie „Zmien a doplnkov územného plánu obce Píla“. Preto Vás
chcem požiadať o predloženie Vašich návrhov na zmeny UP obce do 28.11. 2018. Pri otázkach alebo
nejasnostiach sa neváhajte obrátiť na obecný úrad, kde sú dvere pre Vás vždy otvorené. Aktuálnu podobu
ÚP nájdete na stránke obce v sekcii dokumenty:
Participatívny rozpočet:
V roku 2018 schválilo obecné zastupiteľstvo v Píle v rámci rozpočtu 1000,- € na občianske
projekty (t.j. drobné projekty, resp. nápady, ktoré by mohli vylepšiť život v našej obci v hodnote cca 200300€). Ak teda nosíte v hlave nápad, či projekt, ktorý by vylepšil akúkoľvek oblasť v našej obci neváhajte
ho napísať do priloženého dotazníka. Aj keď sa nám rok chýli ku koncu, čo nestihneme v tomto roku
môžeme si naplánovať do roku 2019.
SMS - hlásenia:
Obec už viac ako rok rozosiela hlásenia miestneho rozhlasu aj SMS formou. V prípade, že ste sa
doteraz neregistrovali, môžete túto možnosť využiť vyplnením priloženého dotazníka pre registráciu do
SMS hlásení.
Vaše názory nás zaujímajú:
V priloženom dotazníku sa na Vás obraciame s prosbou o zaslanie nápadov či pripomienok k
činnosti obecného úradu, fungovaniu obce, rozvoja obce a podobne. Zdieľajte s nami Vaše názory a my sa
pokúsime o nastavenie našich politík tak, aby odrážali Vaše názory, požiadavky či pripomienky. K príkladu
uvediem, že ma ako občana obťažujú vyhliadkové lety malých lietadiel a vrtuľníkov ponad našu obec.
Som to ochotný tolerovať 6 dní v týždni, ale čo sa týka nedele bol by som za to, aby občania našej obce
podpísali petíciu s ktorou by sme sa obrátili na letecký úrad s cieľom vyhlásiť bezletovú zónu nad
katastrom obce Píla počas nedieľ. Keď už sme pri tej nedeli, v niektorých obciach prijali Všeobecne
záväzné nariadenia, ktorým sa zakazuje v nedeľu kosiť, rezať drevo a iným hlukom obťažovať susedov.
Bolo by zaujímavé zistiť všeobecný názor našich obyvateľov, či neschváliť podobné nariadenie i v našej
obci. Vopred Vám ĎAKUJEME za zaslanie Vašich názorov, nápadov či pripomienok.
Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.
s úctou starosta obce: Radovan Mičunek

