Správa
o plnení hlavných úloh za r. 2011

Plán hl. úloh na r. 2011 bol schválený OZ dňa 21.01.2011uznesením č. 4.
Plán hlavných úloh na r. 2011 Obecného úradu v Košarovciach v prvom povolebnom roku
bol zameraný hlavne na čistotu, úpravu obce, udržanie služieb a poskytnutie pracovných
miest tunajším obyvateľom. Čo sa týka čistoty obce šiestimi zamestnancami aktivačných prác
bolo zabezpečené čistenie rigolov po celej obci, vyzbieranie odpadkov, kosenie po obci
a cintorína. Pracovníci aktivačných prác oživili dedinu náterom, farbou oplotenia pozdĺž
cintorína, zvodidiel pri cestnej komunikácií a oddychové lavičky po obci. Štyrikrát bol
vykosený cintorín a taktiež vykosené trávnaté plochy po obci. V mesiaci októbri 2011 bola
vytvorená odstavná plocha pre autá pod cintorínom a vybudované schody na cintorín. Boli
vyvezené makadamom príjazdové cesty ku potravinám Postap a cesta za budovou pošty. Bol
vytvorený a pripravený na odbornú výsadbu park pri potravinách Postap.
V akcii realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej
situácie, kde bola uzatvorená zmluva o dielo so Slovenským vodohospodárskym podnikom,
š.p. Banská Štiavnica odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu
Trebišov, obec cez ÚPSVaR v Humennom zamestnal na pracovnú zmluvu šiestich občanov
na dobu pol roka. Práce spojené s touto akciou bolo vyčistenie jarku košarovského ( Veske ),
jarku Lúčny a rieky Oľky.
V mesiaci september 2011 bola uložená už zakúpená dlažba v Dome nádeje. Interiér bol
vymaľovaný, lavice očalúnené a bola urobená samotná výzdoba. Okolo Domu nádeje boli
vybudované prístupové chodníky zámkovou dlažbou. Zorganizovanou brigádou OZ bola
odvodnená budova domu nádeje.
Medzi hlavné úlohy Obecného úradu v Košarovciach v r. 2011 bolo aj zachovanie
a poskytovanie nových služieb pre obyvateľstvo. Tu patria:
-

rozvoz mlieka z automatu
bolo vytvorené kaderníctvo
obnovené pohrebníctvo
boli vytvorené klubové priestory ( v bývalej knižnici )
bolo zabezpečené stravovanie pre dôchodcov
bola vytvorená predajňa a výrobňa domácich mäsových výrobkov „ Mäsiarstvo
u Stana “
boli prenajaté kancelárske priestory pre firmu Zetnet s.r.o.
naďalej je v prevádzke pekáreň, 2 pohostinstvá a 3 potravinárske predajne
v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom hospodárstva
a rozvoja vidieka SR z Európskeho poľnohosopodárskeho a záručného fondu bola
poskytnutá potravinová pomoc pre najodkázanejšie sociálne osoby

Kultúra:
-

-

v mesiaci máji 2011 bola uskutočnená tradičná akcia pre matky pod názvom Deň
matiek
v mesiaci august v spolupráci s úniou žien sa zorganizovalo športové podujatie pre
deti za účasti rodičov, ktoré sa ukončilo diskotékou
od 24.08.2011 do 28.08.2011 sa uskutočnil otvorený priestor 2 /Open space 2/ za
účasti Mgr.art Petra Králika, Mgr.art Jána Vasilka a iných, projekt vytvárania
alternatívneho kultúrneho priestoru socha, maľba, fotografia, inštalácia, videoart,
divadlo, hudba s mladými, o mladých a pre mladých. Táto akcia sa uskutočnila
v obilnom sile roľníckeho družstva s využitím interiéru, exteriéru a materiálov agro
techniky
v mesiaci september 2011 bol uskutočnený zájazd pre dôchodcov
v novembri 2011 bola zorganizovaná akcia Úcta k starším
december 2011 sa niesol v predvianočnej nálade, v obci bol postavený vianočný
strom spojený s rozdávaním mikulášskych darčekov

