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RP 85/2004

Oznamy Obecného úradu
V Záhorciach
Služobné telefónne čísla
pracovníkov Obecného úradu:
0918 438 870 – starosta
0918 438 871 – Eva Rozkošová
0918 439 209 – Materská škola
0918 439 210 – Ján Líška
0918 439 211 – Eva Filipová

Zmena v úradných hodinách OÚ:
Pondelok: 7.30 – 12.00, 13.00 –
15.30
Utorok: 7.30 – 12.00, 13.00 –
15.30
Streda:
7.00 – 12.00, 13.00 –
17.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok:
7.30 – 12.00, 13.00 –
15.30
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Dlho som patrila medzi tých, čo sú
zavretí medzi štyrmi stenami bytu.
Ekonomická situácia ma donútila
rozmýšľať čo ďalej, ako prispieť do
rodinného rozpočtu. Na internete som
sa dočítala, že aj invalidní dôchodcovia
môžu podnikať alebo pracovať podľa
schopností a možností zodpovedajúcich
ich zdravotnému stavu.

takmer každá ulica má svoje smetisko.
Smetisko je priamo v cintoríne, starý
stavebný materiál povyhadzovaný okolo
cintorína, okolo ĆOV, v priekopách....
/Spoliehajú sa snáď Zahorčania na to,
že
„gumkáči“
to
urobia?/
Tiež
zanedbávaný park, s bujnými kríkmi
nevyzeral najkrajšie. Občas treba
vyriadiť Dom smútku aj kultúrny dom.
Roboty pre 39 ľudí /v Selešťanoch 12,
z toho
10
chlapov
a2
ženy
a v Záhorciach 10 chlapov a 17 žien/,
ktorí sú zapojení do AČ je veru dosť.
A odpracovať 10 hodín týždenne nie je
tak málo, žeby výsledky
neboli
viditeľné.

Očami koordinátora
aktivačnej činnosti
Keď Obecný úrad v Záhorciach vypísal
konkurz
na
miesto
koordinátora
aktivačnej
činnosti,
využila
som
príležitosť a prihlásila som sa do
výberového konania. Asi som niečím
zaujala
poslancov
Obecného
zastupiteľstva, pretože pri výbere
z jedenástich žiadostí bola som jedným
z dvoch ľudí, ktorí „prešli“. Obsadila
som miesto koordinátorky aktivačnej
činnosti a o pár dní som sa po dlhom
čase opäť zaradila medzi pracujúcich.
Tušila som, že práca s ľuďmi nebude
ľahká.
Práce v rámci aktivačnej
činnosti nie sú práce v rukavičkách, ale
je to práca s lopatou, rýľom, sekerou,
motykou. Na začiatku bolo potrebné
vytýčiť si, čo chceme dosiahnuť. Ak je to
čistota a poriadok v dedine, tak je
potrebné zlikvidovať bordel a smetiská,
ktorých je v Záhorciach požehnane. Veď

Prešiel mesiac, ako som vo funkcii
koordinátora. Máme za sebou zopár
viditeľných výsledkov /vyriadený park,
vysekané kríky, vyčistené garády ,.../
a tiež ja mám zopár nových postrehov
a skúseností.

Keď sa každý bude snažiť a bude
hľadať spôsoby, ako sa práca dá urobiť,
keď si nebudeme robiť prieky a hľadať
dôvody prečo sa to či ono urobiť nedá,

tak za nami
všetkými bude vidieť
urobený kus poctivej práce.
Eva Filipová
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Okienko
úradu

z Obecného

Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo
5.1.2007 v priestoroch OcÚ
v Záhorciach.
Uznesenie č.1/2007
Obecné zastupiteľstvo v Záhorciach:
A. Berie na vedomie
1. správu inventarizačnej
komisie
2. návrh pracovnej činnosti
komisií, ktorý predniesol
starosta obce
3. rozpočet na rok 2008/2009
4. že v mesiaci január 2007 sa
bude čerpať 1/12 rozpočtu
na rok 2007
5. zapisovateľkou zápisnice je
Alena Filipová
6. platné VZN:
a/ VZN 1/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
b/ VZN 1/2006 o opatrovateľskej
službe,
c/ VZN 3/2000 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečistenia ovzdušia na území obce
Záhorce
B. Schvaľuje
I. navrhnutých členov komisií
nasledovne:

1. komisia pre legislatívu a ekonomiku /KLE/ - A. Filipová, Š. Zauška,
E. Kalmánová
/pokračovanie na strane 6/

