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Milí spoluobčania
Príhovor v predchádzajúcom čísle som končila so želaním
strávených letných dní.

príjemne

Leto sa skončilo, väčšina z nás si oddýchla. Deti nastúpili do školy. Pre
prváčikov a nových škôlkarov to boli chvíle plné očakávania. Po lete sa už dostáva do
normálu aj pracovné nasadenie. Nie je tomu inak ani u nás.
Pracovali sme aj počas prázdnin. Mali sme sedenia s poslancami, kde nám
projektanti predstavili návrhy projektov, ktoré sme pripomienkovali a teraz sa už
vyhotovujú do finálnej verzii spolu s rozpočtami. Išlo o projekty rekonštrukcii
miestnych chodníkov I. a II. etapa, a k návrhu revitalizácie verejného priestranstva pri
kostole sme pripravili aj rekonštrukciu miestnej komunikácie s napojením sa na štátnu
cestu. Zároveň sme sa venovali pozemku a rozostavanej stavbe pri cintoríne, ktorú
sme nadobudli dražbou. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Galante budovu zlegalizujeme a dostaviame. Vytvoríme v nej skladové
priestory pre pohrebné služby a v druhej polovici vytvoríme sociálne zázemie pre návštevníkov cintorína. Tu sme
taktiež odsúhlasili dispozíciu, ktorú navrhol projektant a už budeme len čakať na vyhotovenie projektu
s rozpočtom.
Dovoľte mi ešte napísať pár riadkov ako vlastne sa pri takýchto investičných akciách postupuje:
V prvom rade sa musíme dohodnúť s poslancami OZ, čo chceme robiť a v akom poradí. Ak je toto známe
tak potom sa musí osloviť geodet, ktorý zameria celý pozemok a všetko čo sa na ňom nachádza takzvaný výškopis
a polohopis. Ten následne slúži ako podklad projektantovi, ktorému zadáme čo by sme chceli robiť a čo by sme
projektom chceli dosiahnuť. Ten urobí návrh prípadne niekoľko návrhov, ktoré nám zašle. Následne sa
stretneme, preberieme si návrhy – ak je potrebné návrh príde odprezentovať aj projektant a až po dohodnutí
finálnej verzii projektant odovzdá komplet projekt s rozpočtom stavby.
Po obdržaní projektu, podľa obsahu a rozsahu stavby sa vybavia rôzne vyjadrenia až po vydanie stavebného
povolenia a následne sa podklady odovzdajú verejnému obstarávateľovi, ktorý pripraví podklady na zverejnenie vo
vestníku, ktoré ešte pred zverejnením poskytne poslancom na pripomienkovanie. Po ukončení verejného
obstarávania a výbere dodávateľa a podpísaní zmluvy príde až k samotnej realizácii stavby. Po ukončení stavby
nastáva ďalší proces papierovania podľa rozsahu stavby a to kolaudácia samotnej stavby.
Tento proces je dosť zdĺhavý, ale aj napriek tomu máme rozpracované 4 projekty, z ktorých 3 by sme radi
prefinancovali, ak by sme boli úspešný z fondov EÚ a jeden projekt to je pohostinstvo a dvor kultúrneho domu, by
sme financovali z vlastných prostriedkov.
Takže, aj keď sa to nezdá, aj počas prázdnin sme boli v pracovnom nasadení, v ktorom pokračujeme
i naďalej. Okrem toho pomaličky pripravujem rozpočet na ďalší rok 2016. Pripravuje sa nový program sociálneho
a hospodárskeho rozvoja (PHSR) na roky 2016-2022.
Práce je veľa a je pestrofarebná ako jeseň, ktorá nastúpila po lete. Čaká nás sviatok zosnulých a príprava na
najkrajšie sviatky v roku a to Vianoce. Tento štvrťrok ešte pre Vás pripravujeme Stretnutie s Mikulášom
a zahájenie adventu. Verím, že sa na týchto akciách spolu uvidíme...
Denisa Ivančíková
Dňa 2.7.2015 sa konalo VI. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 53/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. S ch v a ľ u j e Program rokovanie obecného zastupiteľstva
B. S ch v a ľ u j e Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Pekarová, Ing. Jankovič, Ing. Radimák
Uznesenie č. 54/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. B e r i e na v e d o m i e Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom v Gáni ku dňu 2.7.2015
B. S ch v a ľ u j e Ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.: 45/2015, 46/2015, 47/2015, 48/2015, 49/2015, 50/2015, 51/2015
52/2015
Uznesenie č. 55/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
S ch v a ľ u j e 6. Zmenu rozpočtu rozpočtovým Opatrením č. 4/2015 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu:
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

Rozpočet
na rok
2015 v €
497.445,00
0
196.817,00
694.262,00
Rozpočet
na rok
2015 v €
427.262,00
267.000,00
0,00
694.262,00

1. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

2. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

3. - 4. zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

497.445,00
0
198.387,00
695.832,00

497.445,00
0
229.617,00
727.062,00

497.445,00
0
230.200,00
727.645,00

1. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

2. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

3. - 4. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

427.282,00
268.550,00
0,00
695.832,00

435.692,00
291.370,00
0,00
727.062,00

435.732,00
291.370,00
0,00
727.102,00

5. zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
497.445,00
0
230.200,00
727.645,00

6. zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
497.445,00
0
233.657,00
731.102,00

5. zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
435.732,00
291.370,00
0,00
727.102,00

6. zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
435.732,00
295.370,00
0,00
731.102,00

Dňa 24.9.2015 sa konalo VII. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom boli prijaté nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 56/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. B e r i e na v e d o m i e Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom v Gáni ku dňu 24.9.2015
B. S ch v a ľ u j e Ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.: 53/2015, 54/2015, 55/2015,
Uznesenie č. 57/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň Prerokovalo a v súlade s ustanoveniam §18f, ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
Berie na vedomie A. Správu o výsledkoch kontroly pokladne, pokladničných operácii obce Gáň a Prijaté opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou pokladne, pokladničných operácii obce Gáň B. Záznam o výsledkoch kontroly splnenia nápravných opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených následnou finančnou kontrolou

Uznesenie č. 58/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
S ch v a ľ u j e 7. Zmenu rozpočtu rozpočtovým Opatrením č. 5/2015 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu:
1. Zmena
2. Zmena
3. - 4. zmena
5. zmena
6. zmena
7. zmena
Rozpočet
na rok
rozpočtu na
rozpočtu na rok rozpočtu na
rozpočtu na
rozpočtu na
rozpočtu na

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

2015 v €
497.445,00
0,00
196.817,00
694.262,00

rok 2015 v €
497.445,00
0,00
198.387,00
695.832,00

2015 v €
497.445,00
0,00
229.617,00
727.062,00

rok 2015 v €
497.445,00
0,00
230.200,00
727.645,00

rok 2015 v €
497.445,00
0,00
230.200,00
727.645,00

rok 2015 v €
497.445,00
0,00
233.657,00
731.102,00

rok 2015 v €
523.545,00
0,00
233.657,00
757.202,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

Rozpočet
na rok
2015 v €
427.262,00
267.000,00
0,00
694.262,00

1. Zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
427.282,00
268.550,00
0,00
695.832,00

2. Zmena
rozpočtu na rok
2015 v €
435.692,00
291.370,00
0,00
727.062,00

3. - 4. Zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
435.732,00
291.370,00
0,00
727.102,00

5. zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
435.732,00
291.370,00
0,00
727.102,00

6. zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
435.732,00
295.370,00
0,00
731.102,00

7. zmena
rozpočtu na
rok 2015 v €
435.732,00
297.500,00
0,00
733.232,00

Uznesenie č. 59/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení
Berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Gáň so stavom k 31.8.2015

Uznesenie č. 60/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
B e r i e na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Gáň za školský rok 2014/2015

Uznesenie č. 61/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň Na základe predložených žiadostí od občianskych združení: Slovenský zväz
záhradkárov MO Gáň, Mládež Gáň o.z. a ZO Jednoty dôchodcov Gáň
S ch v a ľ u j e Presun finančných prostriedkov poskytnutých občianskym združeniam na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce Gáň na rok 2015 medzi jednotlivými projektmi s podmienkou zachovania celkovej sumy poskytnutej dotácie na rok 2015.

Uznesenie č. 62/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
S ch v a ľ u j e Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gáň na roky 2015 -2022

Uznesenie č. 63/2015 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
S ch v a ľ u j e Účasť na Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 v nasledovných opatreniach:
7.2. – 1) Revitalizácia verejného priestranstva okolia kostola sv. Rodiny a rekonštrukcia miestnej komunikácie pri kostole
2) Rekonštrukcia miestnych chodníkov
7.4. – Zriadenie sociálneho zázemia a skladových priestorov pre dom smútku a úprava okolia
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Plnenie rozpočtu obce Gáň k 31.8.2015
Obec pri spracovaní rozpočtu postupovala v
súlade s ustanoveniami § 10 ods. 3 a ods. 7 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení a zostavila
vyrovnaný rozpočet.
K 31.8.2015 bol rozpočet obce 6 krát
menený.
V schválenom rozpočte obce na rok 2015 je
celkový objem príjmov rozpočtovaný vo výške
694.262,00 € a celkový objem výdavkov vo výške
694.262,00 €.
Príjmy
Bežné príjmy
Daňové príjmy
Dane za špeciálne
služby
Nedaňové príjmy –
z vlastníctva
Nedaňové príjmy –
administ. Popl.
Nedaňové príjmy –
úroky
Tuzemské granty
a transféry
Finančné operácie
Spolu

Rozpočet

Čerpanie
31.8.2015

478.000,00
7.070,00

306.370,60
7.490,03

3.430,00

2.953,07

5.720,00

4.708,60

100,00

41,25

3.125,00

16.129,24

196.817,00
694.262,00

8.592,45
354.060,90

Výdavky
Bežné výdavky
Výkonné a zákonodarne orgány
Finančné a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské služby
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Predprimárne vzdelávanie
Školská jedáleň
Staroba
Rodina a deti
Sociálna pomoc občanom v HN
Spolu bežné výdavky
Kapitálový výdavky
Nákup pozemku
Nákup insígnií
Kamerový systém
Chodníky od mš po žst
Rekonštrukcia pohostinstva
Altánok v mš
Projektová dokumentácia chodníky

Rozpočet

Čerpanie 31.8.2015

138.492,00
10.470,00
600,00
0,00
680,00
9.365,00
23.675,00
1.620,00
10.150,00
14.000,00
34.050,00
40.880,00
600,00
24.500,00
425,00
86.700,00
17.705,00
8.390,00
3.960,00
1.000,00
427.262,00

233.593,15

Nákup pozemku pri TJ

15.000,00
700,00
15.000,00
100.000,00
150.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.550,00

13.498,97
680,00
14.107,55
83.676,75
0,00
0,00
1.550,00
1.210,00
1.530,00

Spolu kapitálové výdavky

267.000,00

116.253,27

Spolu výdavky

694.262,00

355.431,58

Projektová dokumentácie - okolie kostola

75.433,91
5.676,14
640,00
3.109,51
275,50
9.194,36
12.766,56
1.970,00
1.748,67
5.316,76
13.117,74
16.845,34
337,94
24.500,00
0,00
47.874,57
9.664,99
4.354,59
766,57
0,00

Klub dôchodcov
Dňa 4. Júla 2015 sa 44 členov ZO vybralo navštíviť Bradlo a Červený Kameň. Zažili sme peknú sobotu, na ktorú
budeme dlho spomínať.
Ďalšie aktivity ZO JDS Gáň v treťom štvrťroku 2015 sme zamerali na naše krásne hory Vysoké Tatry. V dňoch 7.12.9.2015 sme absolvovali pobyt v Tatranskej Lomnici v hoteli Sasanka. Po príchode a ubytovaní sme si urobili prehliadku
Tatranskej Lomnici. Druhý deň sme sa lanovkou vyviezli na Skalnaté pleso. Tretí deň bol venovaný plavbe na pltiach po
Dunajci a návšteve hradu v Nedeci v Poľsku. Nevynechali sme ani Hrebienok, vodopády, ba ani Štrbské Pleso. O tom, že
pobyt sa vydaril svedčí dobrá nálada a spokojnosť účastníkov.
Pred sebou máme posledný štvrťrok roku 2015, kde nás čakajú 2 relaxačné kúpeľné výlety a návšteva divadla.
Irena Michalčíková
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Tak ako každý rok aj tento rok deti počas prázdnin mohli
navštíviť letný tábor, ktorý sa konal v dvoch turnusoch, a to v júli
a v auguste 2015.
Tábor je určený pre deti od
6 rokov do 12 rokov. Počas
tábora deti mali tvorivé dielne.
Prvý turnus bol zameraný na
televízne súťažné
programy
a v druhom turnuse deti mohli
vidieť rôzne pokusy v podaní
Jarka Jaroša. Deti prišiel navštíviť
aj pesničkár Viktor a psovodi od
polície, ktorí predviedli výcvik
a poslušnosť policajných psov.
Info OcÚ
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Aj tento rok k nám znovu zavítali obecne slávnosti. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme sa dňa 5.9.2015 spoločne
zišli na futbalovom ihrisku, aby sme spoločne oslávili našu krásnu obec. Ako to už tradične býva, aj tento rok sa konala súťaž
vo varení gulášu. Súťaže sa zúčastnilo 8 tímov, no prvenstvo mohol získať len jeden. Spomedzi všetkých chutných gulášov
nakoniec porota po náročnom rozhodovaní za najlepší určila guláš Poľovníckeho združenia Huber Nebojsa, druhé miesto
získali Bratranci z Visolaj a tretie miesto rodina Dušana Bilku. O zábavu sa nám postarali pán Dušan Fóka a jeho skupina,
známy hudobník Lubomír Virág a ľudový súbor Šurovanka. Najmenší si spoločne zaspievali, zatancovali a priučili sa novým
.
pesničkám
spolu so spevákom Viktorom a mohli sa zabaviť na nafukovacích atrakciách. Taktiež sa ako tradične konali
súťaže o tituly „Najsilnejší pivár“, „Najrýchlejší pivár“ či „Najrýchlejší vinár“.
Titul najrýchlejší pivár si odniesol Pavol Grell, najsilnejší pivár bol Ľuboš Radimák, najsilnejšia pivárka bola Lucia
Míková. Najpopulárnejšia disciplína bola najrýchlejší vinár, túto dispciplínu si vyskúšali aj deti.. Titul najrýchlejší vinár získal
Róbert Kianička a najrýchlejšia vinárka bola Miriam Kianičková, ktorá obhájila svoje prvenstvo z minulého roka.
Medzi jednotlivými bodmi programu nám naši šikovní hasiči a hasičky predviedli svoj útok. Spoločne sme sa počas
tohto programu zabávali až do večerných hodín a odniesli sme si veľa zábavných spomienok.
V rámci obecných dní sa v kultúrnom dome u nás v obci konala výstava záhradkárstva a poľovníctva, ktorú pripravili
členovia zväzu záhradkárov v obci Gáň. Naši obyvatelia sa mohli pochváliť svojim pestovateľským umením a každý kto si
prišiel pozrieť výstavu mohol hlasovať za najlepšie ovocie, zeleninu, rastlinu a výrobok. Komponenty ktoré ste mohli vidieť na
výstave poľovníctva boli od Poľovníckeho združenia Hubert - Nebojsa. Na tejto výstave sme sa mohli pokochať krásnymi
pestovateľskými výpestkami a poľovníckymi úlovkami.
Nikola Liptaiová

6

NAŠE NOVINY

cena starostky obce

varenie guláša
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Začiatok u nás v Materskej škôlke....
Koniec letných prázdnin sa nezadržateľne priblížil. Znamená to, že
po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov sa opäť
stretávame v materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy chodili, sa
vracajú k svojim kamarátom, hračkám, učiteľkám, kuchárke i upratovačke.
No veľa je i detí a rodičov, ktorí k nám zavítali po prvý krát. V školskom
roku 2015/2016 máme opäť dve triedy mladšej a staršej vekovej kategórie
s celkovým počtom 37 detí.
Začiatok školského roka je ťažký predovšetkým pre novoprijaté deti
a ich rodičov. Musia sa prispôsobiť novému prostrediu, novým
podmienkam, stretávajú sa s pani učiteľkami a stávajú sa členmi kolektívu.
Nie je nezvyčajné, že pri rannom lúčení sa objavia slzy.., ktoré však
postupne miznú z detských očí.
rodičia
súťaž Milí
v držaní
pivadennodenne nám zverujete to
najcennejšie,
naši občaniavaše deti. Od učiteľovnašiočakávate
občania
maximálny profesionálny prístup k práci a od školy
kvalitnú

výchovno-vzdelávaciu

činnosť.

My,

pedagógovia školy, sme presvedčení o tom, že máme
rovnaký zámer, ktorý je možné docieliť cestou
kvalitnej komunikácie a vzájomnej spolupráce, na
ktorú sa všetci tešíme.
Aj tento školský rok máme pre Vás a Vaše

ujo s koníkom

detičky pripravené veľké množstvo školských, ale aj
mimoškolských aktivít. Deti staršej vekovej kategórie
sa 14. septembra

zúčastnili už prvej akcie „Deň

záchranných a ozbrojených zložiek.“ Akcia sa konala
v Galante.
Dobrý učiteľ je ten, ktorý s úsmevom víta
ráno

deti,

má

svoj

harmonogram

dňa,

povzbudzuje a oceňuje svojich, je dirigentom
triedy, udržiava poriadok a je reprezentantom
všeľudských hodnôt, je darom pre svoju škôlku,
obec a krajinu. Naša práca je náročná a namáhavá,
no zároveň vznešená a krásna. Prajem nám spoločne veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu a správnych
odpovedí na zvedavé otázky našich detí .
Dúfame, že tento školský rok bude pre všetky detičky plný krásnych dní, veselých hier, verných priateľstiev, ale i nových
vedomostí a zručností. Veríme, že i rodičia sa radi zapoja do chodu materskej školy a budú nápomocní pani učiteľkám i pani
riaditeľke. Želáme Vám, aby ste každé ráno vykročili s úsmevom na tvári a s dobrým pocitom, že Vaše deti sú v tých najlepších
rukách.

Alexandra Takácsová
DHZ deti
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Posledná rozlúčka
Pán Života a Smrti si v utorok 18. augusta 2015 v Nitrianskej nemocnici povolal do
večnosti, nášho rodáka, emeritného rožňavského diecézneho biskupa Mons. Doc., ICLic.,
PhLic., Vladimíra Fila, v 76. roku života, v 54. roku kňazstva v 26. roku biskupskej služby.
Rozlúčka so zosnulým otcom biskupom bola v pondelok 24. Augusta 2015 o 10.00
hodine v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pohrebné obrady boli popoludní o 15,00
hodine v rodnej Gáni, kde boli jeho telesné pozostatky uložené do zeme, v nádeji na
vzkriesenie, na miestnom cintoríne. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Bratislavský
arcibiskup – metropola Slovenska, Monc. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., predseda
Konferencie biskupov Slovenska. V príhovore pripomenul svedectvo života zosnulého
biskupa, Mons. Vladimíra, ktorého biskupským heslom boli slová svätého apoštola Pavla,
apoštola národov: „Mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk.“ Flp 1,21 V porovnaní
s pohrebom otca biskupa Mons. Dominika Tótha (v piatok, 22. mája 2015) sa na jeho
pohrebe zúčastnilo pomerne menej biskupov, kňazov i veriacich, čo ma veľmi mrzí.
Vtedy otec biskup Vladimír posledný krát verejne koncelebroval svätú omšu. Z tohto
miesta by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému odprevadeniu otca biskupa
Vladimíra na jeho poslednej ceste. Osobitne by som chcel poďakovať za pomoc najmä našej pani starostke.
V stredu 2. Septembra 2015 slávil v našom farskom kostole sv. Rodiny svätú omšu „Na poďakovanie“ s príležitosti 25.
Výročia prijatia sviatosti kňazstva, náš krajan Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. (nar. 31.03.1966 v Bratislave), bývalý
generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Bol jedným z kandidátov na Banskobystrického sídelného biskupa, po smrti otca
biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Za kňaza ho vysvätil 26. Augusta 1990 v kostole sv. Michala Archanjela vo Vyhniach
Banskobystrický sídelný biskup Mons. Rudolf Baláž. V súčasnosti pôsobí od júla 2013 ako farár vo farnosti Brusno.

Poďakovania:
1) Pomaličky postupne pokračujeme v prácach na obnovení Národnej kultúrnej pamiatky, farského kostola Sv. Rodiny. Pri
tejto príležitosti by som Vám všetkým chcel poďakovať, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho doterajšej obnove
a prosím Vás o ďalšiu pomoc aj finančnú pri jeho obnove a zveľadení, aby bol skutočne dôstojným božím stánkom. Plánujeme
aj parkovú revitalizáciu okolia kostola.
2) Od svojho príchodu organizujem zbierku použitých známok na podporu misijných diel. Na jar som poslal na Misijný
sekretariát – pallotíni, balík – 2,5 kg známok, prišlo nám od nich aj poďakovanie. V zbieraní použitých známok budeme
i naďalej pokračovať. Použité známky mi môžete priniesť.
Ďakujem Vám za pomoc.
Mgr. Miroslav Kováč
3)
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OZNAMY
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante
pripomína
chodcom aj cyklistom, ktorí sú najzraniteľnejší účastníci cestnej
premávky, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať:
CHODCI:
☻ Chodec je povinný používať chodník. Tam, kde chodník nie je alebo kde je chodník neschodný, chodí sa po ľavej
krajnici . Tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky.
☻ Chodci smú ísť po krajnici alebo na okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo

za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku.
☻ Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec smie
prechádzať len na týchto miestach.
☻Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné
prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
☻ Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Mimo priechodu sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Pred
vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa
tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať.
☻ Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy.
☻ Chodci prechádzajúci cez priechod určený pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä
tým, že neprechádzajú jednotlivo ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci
prechádzajú. V iných prípadoch smú chodci prechádzať cez vozovku len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy
prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

CYKLISTI:
☻Na bicykli sa jazdí vpravo, a to predovšetkým po cestičke pre cyklistov, pri pravom okraji vozovky, po pravej krajnici

vozovky.
☻Počas jazdy na bicykli mimo obce je cyklista povinný mať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu. Ak je cyklistom
dieťa mladšie ako 15 r., ochrannú prilbu musí mať aj v obci.
☻Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev.
„Bicykel v zmysle vyhlášky musí byť vybavený: dvomi funkčnými brzdami, na konci riadidiel rukoväte alebo zátky,
biele odrazové svetlo vpredu, červené odrazové svetlo vzadu, na pedáloch odrazové sklá oranžovej farby, najmenej jedno
odrazové sklo oranžovej farby na lúčoch predného a zadného kolesa.“

Vážení občania,
Obec Gáň od 02.02.2015 začala so zberom kuchynských olejov z varenia a vyprážania. Kuchynské oleje je
potrebné zlievať do umelých fliaš /pet fiaš – od minerálnych vôd prípadne olejov/, ktoré môžete priniesť počas
otváracích hodín do zberného dvora, alebo na obecný úrad počas stránkových hodín a to:
Pondelok od 08,00 hod. do 16,00 hod.
Utorok od 08,00 hod. do 16,00 hod.
Streda od 08,00 hod. do 16,00 hod.
Piatok od 08,00 hod. do 14,00 hod.
Zároveň Vás upozorňujeme, že bol schválený nový zákon o odpadoch, kde vzniká povinnosť občanom triediť
a zbierať kuchynské oleje od 01.01.2016.
Info OcÚ
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Oznámenie o zmene procesu napojenia sa na verejnú kanalizáciu.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje vlastníkom rodinných
domov a iných stavieb, ku ktorým v rámci stavby verejnej kanalizácie boli realizované
odbočky kanalizačných prípojok až ku hranici pozemku, že od 1.9.2015 sa zmení spôsob
napojenia stavieb na verejnú kanalizáciu. Zmena nastáva z dôvodu zániku záruky na stavbu
verejnej kanalizácie.

JUBILANTI

NAŠEJ OBCE:

Nový postup napojenia objektov na verejnú kanalizáciu je totožný s postupom
napojenia objektov ku ktorým neboli realizované odbočky kanalizačných prípojok:
1. Vlastník objektu nechá vypracovať projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky
v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia ZsVS, a.s.“, ktoré sú zverejnené na
www.zsvs.sk/zakaznici/na stiahnutie/.
2. Projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, snímok z pozemkovej mapy a žiadosť
o vyjadrenie na predpísanom tlačive predložiť na vyjadrenie technickému úseku ZsVS,
a.s. – OZ Galanta na adrese Pázmánya č.4, 927 01 Šaľa (tlačivo žiadosti je k dispozícii
na zákazníckom centre spoločnosti v Šali, resp. na obecnom úrade) Poplatok za
vyjadrenie je v súlade s platným cenníkom služieb ZsVS, a.s. od 4,3 EUR, podľa
časovej náročnosti.
3. Po vydaní vyjadrenia vlastník objektu podá na príslušnom stavebnom úrade Ohlásenie
o uskutočnení drobnej stavby – kanalizačnej prípojky.
4. Po vydaní Oznámenia stavebného úradu – súhlasu s realizáciou stavby, vlastník objektu
(stavebník) požiada ZsVS, a.s. cestou zákazníckeho centra, Pázmánya č.4, 927 01 Šaľa,
o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a uzatvorenie zmluvy o dodávke vody
a odvádzaní odpadových vôd. Žiadosti sa podávajú na predpísaných tlačivách spolu
s prílohami. Tlačivá sú k dispozícii na zákazníckom centre spoločnosti, na
www.zsvs.sk/zakaznici/nastiahnutie , resp. na obecnom úrade.
5. Po prijatí a odsúhlasení žiadosti ZsVS, a.s. , vystaví zálohovú faktúru za pripojenie,
skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia a podmienok vyjadrenia.
Splnenie technických podmienok oznámi príslušný zamestnanec žiadateľovi ústne po
uskutočnení kontroly.
6. Po oznámení splnenia technických podmienok zákaznícke centrum najneskôr do 5
pracovných dní predloží žiadateľovi zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových
vôd.

60 – ročný
Ivan Dovina
65 –ročný
Dušan Fóka
70 - roční
Milan Horník
Viera Vaculčiaková
Alžbeta Horníková
85–ročná
Mária Horváthová

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
NARODILI SA

7. Po podpísaní zmluvy žiadateľom a úhrade zálohovej faktúry za pripojenie, najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia zmluvy, ZsVS, a.s. zabezpečí odvádzanie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
8. Vyššie uvedený postup je možné spojiť s realizáciou vodovodnej prípojky.
Nakoľko stavba verejnej kanalizácie už je po záruke, v prípade nedostatkov
odbočenia kanalizačnej prípojky, napr. nedopojenie prípojkovej rúry do kanalizačnej rúry,
nedostatočný spád, alebo opačný spád, nevyhovujúce miesto odbočenia, nevybudované
odbočenie a pod., stavebník musí uviesť odbočenie do funkčného stavu na vlastné
náklady, resp. napojenie realizovať tlakovou kanalizačnou prípojkou a domovou čerpacou
stanicou.
Na záver chceme pripomenúť občanom, ktorí doteraz nenapojili svoje
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na ustanovenie Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, že v zmysle § 23 ods. 2,
„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok,
kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o
pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo
pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie
príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“
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