Novoročný príhovor starostu obce
Milí spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám v týchto prvých chvíľach Nového roka prihovoril.

Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu Nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší
ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Je to až neskutočné, ale rok 2019 je minulosťou.
Minulosťou, za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať.
Začiatok roka 2019 bol pre mňa ako novozvoleného starostu ťažký, nakoľko som úrad prebral
v zlom finančnom stave, ktorý som sa v priebehu roka pokúšal zlepšiť a to šetrením v každom
smere, najviac na úseku personálnom, pretože počet pracovníčok na obecnom úrade klesol zo
štyroch na dve.
Pri prevzatí úradu dňa 10.12.2018 bolo na bežnom účte 2.658,38 € a k 31.12.2019 bolo na
bežnom účte 56.510,38 €, a to už po zaplatení faktúry za záchranné práce.
V januári 2019 sme sprevádzkovali ľad na tenisovom kurte, kde sme následne zorganizovali
karneval na ľade aj vďaka sponzorom, ktorí nám finančne prispeli na ceny a občerstvenie pre
deti.
Pokračovali sme aj v tradícii fašiangového posedenia pre seniorov, kde našich seniorov zabával
folklórny súbor Olišavčan z Letanoviec a pán Zachar na akordeóne.
Novou akciou, ktorá mala veľký úspech, hlavne u našich najmenších bol Deň detí a súťaž vo
varení gulášu. Bohužiaľ v tento deň nám počasie neprialo a deň po tejto akcii sa našou obcou
prehnala veterná smršť, ktorá spôsobila nemalé škody na majetku obce a občanov.
Len nedávno sme sa museli popasovať s ďalšou živelnou pohromou a to povodňou. Dňa
13.11.2019 bol v obci vyhlásený III. a II. stupeň povodňovej aktivity a odvolaný bol 6.12.2019.
V dôsledku zanedbaného a nevyregulovaného koryta a rigolov v obci, musela obec vynaložiť
20.982 € na záchranné práce.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať dobrovoľným hasičom, ktorí svojou prácou
veľmi pomohli pri týchto živelných pohromách.
Všetci dobre vieme, že rok 2020 bude náročnejší a ťažší. Bude ovšem určite potrebné, aby sme
boli ústretoví voči sebe, lebo ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť,
skrášliť, ale zase na druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne. Uprednostniť také
projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií zvládnuť.
Čaká nás veľa práce pri dokončovaní obecného vodovodu, chceli by sme dôslednejšie riešiť
problematiku odpadového hospodárstva a bezpečnosti v obci.

V roku 2019 som osobne napísal a podal viacero žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov:
-

5 žiadostí na Ministerstvo financií SR, z ktorých mohla byť schválená iba 1, ktorá aj
bola schválená a to vybudovanie oplotenia Materskej školy v sume 4.800 EUR
3 žiadosti na Úrad vlády SR, z ktorých nám schválili 2 žiadosti na podporu rozvoja
športu v sume 11.000 EUR.
3 granty na COOP Jednota, ktoré neboli schválené
1 žiadosť na MAS Miloj Spiš na revitalizáciu parku pred župným domom. ktorá je
v schvaľovacom procese
2 žiadosti na ČOV na Environmentálny fond, ktoré sú v schvaľovacom procese
veľa času som venoval aj príprave žiadosti z operačného programu Ľudské zdroje, kde
sme mohli získať finančné prostriedky na dobudovanie miestnych komunikácií
v rómskej osade, verejného osvetlenia, chodníka od mosta po obecný úrad a parkoviska
pri obecnom úrade.
Avšak podanie tejto žiadosti nebolo schválené v obecnom zastupiteľstve.

A aký by to bol Nový rok bez predsavzatia? Dajme si ho všetci tí, ktorým nie je osud našej
obce – našich Betlanoviec ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok 2020 bude rokom
ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom čistejšieho a malebnejšieho územia našej obce.
Stalo sa už zvykom, že na začiatku Nového roka si želáme navzájom šťastie, prajeme si zdravie,
pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme
si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade
prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.
A preto aj ja Vám želám, aby ste v roku 2020 stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby
ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa nikdy osamelými a opustenými. Prijmite, prosím, aj
želania pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, nech nás v našej obci neťaží
nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších.
Aby ste v našej obci našli svoj naozajstný domov, kde možno pracovať, oddychovať, plakať,
ale i radovať sa.
To Vám z celého srdca vinšujem.

Ing. Zoltán Varga, starosta

