Správa poslancov obecného zastupiteľstva.
Radi by sme Vás informovali o činnosti poslancov obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2020
do 31.3.2020 .
V mesiaci január sme spoločne riešili zníženú výdatnosť prameňov v Súľove, boli sme informovaný
starostom obce o vyschnutom prameni v časti Stankovica. Spoločne sme sa dohodli na postupe
obnovenia funkčnosti prameňa. Zúčastnili sme sa stretnutia s poslancami a starostom obce
Jablonové, ktoré bolo na návrh finančnej komisie zorganizované k problému financovania MŠ a ŠJ
Jablonové. Informovali sme ich o potrebe dofinancovania prevádzky v Jablonovom. Následne sme sa
zúčastnili na obecnom zastupiteľstve v Jablonovom, kde sme sa spoločne dohodli na možnostiach
financovania. Riešili sme problém s dodávkou pitnej vody pre rodinu Ďurajkovcov v Súľove, ktorá bola
protizákonne obmedzená odstavením prívodu pitnej vody. Schválili sme zmluvu o prenájme
ubytovne TJ . Podarilo sa spustiť spoluprácu s novým IT pracovníkom.
V mesiaci február sa podarilo vyriešiť obnovenie dodávky pitnej vody pre rodinu Ďurajkovú
a ukľudnenie napätých susedských vzťahov. Zúčastnili sme sa stretnutia vlastníkov pozemkov areálu
TJ (futbalové ihrisko a okolie). Spoločne sme zorganizovali stretnutie s občanmi a majiteľmi zrakovej
pyramídy. Dohodli sme sa na odstránení zrakovej pyramídy v roku 2020. Na obecnom zastupiteľstve
sme schválili výmenu členov rady školy za zriaďovateľa z dôvodu zmeny podmienok členstva v rade
školy . Zúčastnili sme sa otvárania obálok s menami kandidátov na funkciu kontrolóra obce. Podarilo
sa nám dohodnúť pokračovanie prenájmu ubytovne TJ.
V mesiaci marec začala rekonštrukcia kultúrneho domu v Súľove. Spoločne sme sa podľa možností
zúčastňovali kontrolných dní a napomáhali pri riešení rôznych vzniknutých problémov. Zvolili sme
kontrolórku obce na najbližšie obdobie. Opätovne sme schválili nový štatút obce a zabezpečili
platnosť štatútu. Schválili sme odstránenie zrakovej pyramídy do konca mesiaca máj 2020. Spoločne
so starostom sme riešili zavedenie opatrení v obci vzhľadom na šírenie vírusu COVID-19 na Slovensku.
Pomohli sme pri sfunkčnení krízového štábu v obci. Taktiež pri zabezpečení ochranných rúšok . Začali
sme pripravovať úsporné opatrenia v obci vzhľadom na predpokladaný pokles príjmov do obecného
rozpočtu z dôvodu obmedzení počas šírenia vírusu COVID-19
Do správy sme vybrali tie najzaujímavejšie informácie za uvedené obdobie.
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