Oprava obecných ciest, informácia.
Aj minulé obecné zastupiteľstvá sa zaoberali aj v minulosti zlým stavom
našich obecných ciest. V rokoch 2015 / 2016 sme vypracovali projekt a zapojili
sme sa do dotačnej výzvy na opravu obecných ciest. Táto bola vyhodnotená
koncom roku 2018 ako neschválená. Náklady na podanie žiadosti tvorili
približne 7 000 €
Terajší poslanci obecného zastupiteľstva sa taktiež zaoberajú touto
problematikou a po niekoľkých výzvach starostu, Komisia pre ochranu
verejného poriadku a životného prostredia a Komisia ekonomiky, výstavby
a rozvoja obce, dňa 18.01.2020 vykonali kontrolu stavu obecných komunikácii,
vypracovali zhodnotenie situácie s návrhom potreby riešiť najkritickejšie cesty.
Bolo odsúhlasené obecným zastupiteľstvom, že tieto najkritickejšie cesty
obec opraví z vlastných peňazí získaných formou bankového úveru
v predpokladanej výške 140 000 € s 10 ročným splácaním. Od roku 2016 nie je
totiž žiadna dotačná výzva (či štátna alebo Eurofondová) pre riešenie opravy
obecných ciest pre obce do 1000 obyvateľov, teda pre našu obec so 680
obyvateľmi..
Jedná sa o cesty v Čuklasovciach od zastávky po p. Kubričana (tu by sa
vykonalo aj zakrytie kanála pred p. Petríkom F., Bednárom, a vybudovanie
zberných priečnych cestných žľabov nad p. Kubričanom na záchyt vody z polí
Mvl Agro), aj kúsok cesty po požiarnu zbrojnicu. Ďalej cesta od p. Knolla ku p.
Pražencovi A. (avšak je otázna, nakoľko nie je názorová zhoda obyvateľov tejto
ulice)
V Horných Držkovciach cesta od mosta okolo p. Praženca Karola, po
panelovú cestu.
V Dolných Držkovciach cesta od p. Dolníka ku p. Maťasovi, vrátane opravy
vpustí vody do dažďovej kanalizácie popri ceste. Táto sa musí opraviť, aj keď sa
tu stále počíta s budovaním vodovodu z dotácie Envirofondu, ktorú dlhodobo
každoročne podávame. Ďalej oprava cesty pri zastávke po p. Blaškovú J.,
vrátane opravy vpustí do kanála.
Tento zámer je reálny po vysúťažení dodávateľa a doriešení výšky a formy
bankového úveru.
_________________________________________________________________
Veľké Držkovce, 02.10.2020, Ing. Marián Čerňanský, starosta

