Ročník IX, číslo 1-2015

1

Motyčianske noviny
Číslo 1-2015

Vydané dňa 09.02. 2015

Počet strán 2

OBECNÝ ÚRAD MOTYČKY
Milí Motyčkári,
tak nám teda zavítala zima. Mnohí sme už aj zabudli, ako to vlastne v takej
poriadnej zime chodí... domy s hrubou vrstvou snehu na strechách, úzke
chodníčky pomedzi domy, nahrnutý sneh popri ceste, výpadky elektriky...
máme to tu v plnej sile zimy.
Začiatok roka je spojený aj s odvodmi daní a daňovými priznaniami.
Budeme sa im venovať aj v tomto čísle našich obecných novín. Okrem toho
Vás aspoň v krátkosti poinformujem, čo nás tohto roku čaká.
Želám Vám do nového roka 2015 veľa zdravia, šťastia a dobrej energie,
aby sme spoločnými silami zvládli toto neľahké obdobie. S úctou
Maroš Lacko
starosta obce

ĎAKUJEME


za pomoc s palivovým drevom pre vykurovanie ObÚ p.Pavlovi Madovi st., p.Milanovi
Mydlovi, p. Ivanovi Bullovi ml.



za zakrytie bývalého smetiska na Štubniach a odvoz materiálu p.Ivanovi Bullovi ml.



za vyhotovenie a osadenie drevených schodíkov k informačnému panelu pre turistov



za vysypanie chodníka asfaltovým frézingom od cintorína na autobusovú zastávku p.
Milanovi Mydlovi, p.Pavlovi Madovému st., Andrejovi Fraňovi, p.Ivanovi Bullovi ml.,
p.Milošovi Otavovi




za čistenie okolo lipy po opiľovaní konárov p. Milanovi Mydlovi, p. Pavlovi Madovému st.
za montáž lampy pri cintoríne a opravu osvetlenia pri ObÚ p. Ivanovi Bullovi ml.,
Andrejovi Fraňovi, p. Ľubošovi Lackovi, p.Milošovi Otavovi



za vyhotovenie dopravnej značky na budove ObÚ p.Zdenkovi Longauerovi



za opravu rozvodu vody po poruche v budove ObÚ p.Zdenkovi Longauerovi



za výmenu a montáž nového vykurovacieho telesa v miestnosti pre vodičov SAD
p.Ľubošovi Lackovi a p. Ivanovi Bullovi ml.
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za montáž neónových svietidiel vo foyer budovy ObÚ p. Ľubošovi Lackovi.
za pomocné práce pri príprave stroja na zimnú údržbu p. Jozefovi Mydlovi, p. Rudolfovi
Mydlovi, p.Milanovi Mydlovi, p.Ivanovi Bullovi ml.
za spriechodnenie chodníka popri vodárni p. Petrovi Kollárovi, p.Ivanovi Bullovi ml.

GRATULUJEME
našim jubilantom počas prvého štvrťroka 2015:
Maroš Lacko
Elena Lacková
Milada Turčanová

35 rokov
70 rokov
45 rokov

INFORMUJEME
 na MF SR bola zaslaná žiadosť o dotáciu pre rok 2015 na rekonštrukciu a výmenu
okien na kultúrnom dome Motyčky II.etapa


poslancom BBSK bol podaný projekt na výrobu a osadenie 2 pôvodných banských
zvoničiek

Ohľadne výšky miestnych daní na rok 2015:
Určite ste v médiách zaregistrovali veľkú diskusiu, ktorá sa rozpútala po zmene zákona
o daniach z nehnuteľnosti pre rok 2015. Hlavnou zmenou, ktorá sa bytostne dotýka našej
obce, je zníženie sadzby dane z ornej pôdy, trvalých trávnych porastov (TTP) a lesných
pozemkov. V našej obci prestavujú tieto typy pôd spolu 88% katastrálneho územia. Sadzba
dane sa znížila z pôvodných 6% na 1, 25 % (!) pri ornej pôde a TTP, pri lesných pozemkoch
z 10 % na 2,5 % (!!!) -túto sadzbu sme presadili len po veľkej medializácii z pôvodne
navrhovaných 1,25 %. K úprave daní došlo ešte v dvoch položkách, a to dani zo zastavaných
plôch a záhrad ( plus 1,25% ) a v sadzbe za stavby na bývanie sa zvýšila o 0,05 € za m2.
Čo to pre našu obec znamená?
V obci nám bude chýbať cca 55-60% rozpočtu obce.
To akoby ste z mesiaca na mesiac dostali iba polovicu svojej výplaty, ale musíte svoju rodinu
zabezpečiť po všetkých stránkach tak, ako doteraz.
Obec musí uhrádzať povinné platby, v minulosti výrazne znížila rozpočet na prevádzku a len
z toho, čo ostane, môže investovať do rozvoja. Ak však polovica peňazí bude chýbať, je
nepredstaviteľné očakávať nejaký rozvoj obce, bude ťažké zabezpečiť chod obce tak, aby sme
sa nedostali do nútenej správy.
Bez Vašej ochoty pomôcť bez nároku na odmenu by sme toto obdobie neprekonali. Sú to pre
mnohých možno maličkosti, ale keď sa napočítajú dohromady, pomôže nám každé euroďakujeme aj za vianočnú výzdobu a za vecné sponzorské dary a príspevok ( p.Zdenkovi
Longauerovi) , ďakujeme za organizovanie akcie Ľadové medvede o.z. Banská Bystrica a
Hostincu Medveď Motyčky za Mikuláša pre deti, ďakujeme za pripojenie obecného
vianočného stromčeka na el.energiu ( p. Ivanovi Bullovi ml., Rudolfovi Mydlovi).
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Snažíme sa udržať výdavky obce na čo najnižšej možnej miere, preto ste si určite všimli, že sa
skrátila doba verejného osvetlenia, ( a budeme nútení ju ešte skrátiť) . Aby sme ušetrili na
elektrike a vykurovaní, zmenili sa aj stránkové hodiny ObÚ nasledovne:
PONDELOK :

8,30- 14,00

UTOROK :

9,00- 14,30

STREDA:

10,00- 15,30

Mimo týchto dní bude starosta obce čerpať dovolenku, na ktorú mal nárok ešte v minulom
roku. Starosta obce nemá zákonom vyplatenú mzdu už od roku 2005 a počas celých 10tich
rokov sa tieto prostriedky používali na rozvoj obce.
Poslanci ObZ Motyčky sa vzdali svojej odmeny, bola použitá na zimnú údržbu obce. Tú by
sme zďaleka nevedeli zabezpečiť v takom rozsahu, ako ju robíme, nebyť sponzorských darov
na pohonné hmoty ( p.Drahomír Harajda, p. Martin Smädo)

Obec Motyčky, Motyčky 14, 976 02 pošta Staré Hory

telefón +421(0)48/4199 288

mobil +421(0)908 933 878

e-mail: motyckyobec@gmail.com / motycky.starosta@gmail.com / www.motycky.sk

