GÁNOVSKÝ SPRAVODAJCA

OZNAMY OBCE

Obecný úrad ďalej dáva do pozornosti seniorom nad 62 rokov, aby
nezabudli využiť možnosť v roku 2018 - 2 vstupov do vaňových
kúpeľov v AQUA SPA Gánovce. Vstupenky platia iba do konca
roka. Stačí sa objednať telefonicky na čísle : 0917 123 453, 052 /
773 36 17

10.ročník, dátum: 10/2018

Číslo vydania: 3/2018

Milí občania,
je tu opäť čas, kedy sa končí ďalšie volebné obdobie, v mojom prípade
štvrté a ostatné. Čo sme za tento čas urobili spolu s obecným
zastupiteľstvom Vám chcem pripomenúť podľa jednotlivých časových
úsekov volebných období.

Volebné obdobie 2002-2006
Ak chcete dostávať obecné správy SMS-kou na Váš mobil,
prosím prihláste sa na odber na obecnom úrade, kde musíte
vyjadriť svoj súhlas. Podobne je to aj s mailom. Na odber noviniek
mailom sa môžete prihlásiť priamo na www.ganovce. sk.
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Te
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mob. tel. starostky: 0907992141, počet výtlačkov : 250 ks . 10. Ročník. Nepredajné.
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 V roku 2005 sme dostali dotáciu vo výške 470 tis. Sk (vrátane
DPH), ktorou sme financovali obstaranie Územného plánu obce
Gánovce,
 Dokončila sa kanalizácia vo Filiciach. V niekoľkých etapách sa
vybudoval sa nový kanalizačný zberač, ktorý spája časť Filice
s čističkou odpadových vôd v Hôrke. Touto stavbou sa prispelo aj
k ochrane životného prostredia, keď sa zrevitalizovala časť
Gánovského potoka , v dĺžke takmer 1000 m.
 Zrekonštruovala sa časť miestnej komunikácie k železničnej
stanici ul. Filická a ul. Popradská.
 V priestoroch Obecného úradu v Gánovciach, bola zriadená
Ambulancia praktického lekára . Mnohým, najmä starším a chorým
obyvateľom sa tak dostáva patričnej lekárskej starostlivosti. Zo
strany obce bola vyvinutá aj iniciatíva, aby do našej obce
prichádzal aj pediater aspoň do poradne. To však nebolo zo strany
pediatrických lekárov akceptované nakoľko naše deti sú ošetrované
u rôznych pediatrov.
 Zaviedli sme do obce káblovú televíziu a previedli rekonštrukciu
obecného rozhlasu. V rámci káblovej televízie je zriadený domáci
infokanál, na ktorom si môžu obyvatelia, ktorí majú káblovú
televíziu, prečítať rôzne oznamy obce.
 Úspešne sa nám podarilo zrealizovať čiastočnú rekonštrukciu
interiéru budovy obecného úradu vrátane spoločenskej miestnosti,
ktorá slúži verejnosti na rodinné, spoločenské alebo iné akcie na
slušnej úrovni.

Volebné obdobie 2006-2010
 V roku 2008 bol schválený základný strategický dokument obce
Gánovce – Územný plán, ktorý priamo podmieňuje rozvoj obce
a ktorého záväznú časť schválilo OcZ na svojom zasadnutí dňa
28.3.2008.
 Zrekonštruovala sa časť ul. Jesenná a ul. Záhradná,
 Postavila sa nová kanalizácia v novej lokalite IBV„Za Majerom“ul. Slnečná, a lokalita 27 RD - ul. Lúčna, ul. Jesenná;
 Majetkovo bolo vysporiadaných 5 miestnych komunikácii,
 Postavili sme nové autobusové zastávky,
 Opravili sme schody na gánovskom cintoríne, opravili pletivový
plot, upravili a vydláždili terén okolo hlavného kríža. Čiastočne sme
upravili cintorín vo Filiciach, oplotenie.
 Bolo zrekonštruované okolie zastávky vo Filiciach aj Gánovciach
vyasfaltovaním, vydlaždené parkovisko pred požiarnou zbrojnicou
a práce na výstavbe chodníka od zastávky SAD Filice po bránu do
náleziska, vyasfaltovaná cesta okolo náleziska ,
 Opravený plot a budova PZ,
 Vydlaždil sa priestor okolo prameňa v Gánovciach;
 V oblasti športu sme postavili nové futbalové ihrisko;
 V roku 2007 čiastkou 72 593,00 Sk, v roku 2008 čiastkou 60 tis. na
činnosť FK a 5 tis. Sk na prenájom ihriska obci Hozelec (počas
výstavby nášho ),v roku 2009 obec prispela čiastkou 1717,0 € na
činnosť a 554,0 € na prenájom ihriska obci Hozelec, v roku 2010 z
FK vyčerpal 1833,0 € t.j. 91% z rozpočtu a za prenájom ihriska obci
Hozelec sme zaplatili 505,0 €. Nepočítame náklady na údržbu
ihriska napr. malotraktor-kosačku a iné drobné náklady.
 V oblasti kultúry v roku 2007 pri príležitosti 80. výročia nálezu
neandertálca v Gánovciach sa na na území obce, v spolupráci s
Podtatranským múzeom v Poprade, uskutočnil
medzinárodný
odborný seminár, ktorý sa zaoberal výskytom odliatku mozgu
človeka neandertálskeho typu . Závery a materiály boli spracované
do zborníka príspevkov zo seminára pri príležitosti 80.výročia
nálezu neandertálca v Gánovciach s názvom „Neandertálec z
Gánoviec“ ktorá bola financovaná z prostriedkov Ministerstva
kultúry SR. Okrem toho bol vydaný katalóg špecializovanej
expozície
1969-2009
s názvom
“Gánovce-nálezisko
neandertálskeho človeka a jeho životné prostredie.“
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VÝSLEDKY
VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
v obci GÁNOVCE z 10.11.2018
Za starostu obce Gánovce v roku 2018 bol zvolený kandidát:
Michal Materný, Mgr.
335 hlasov
Nezávislý kandidát
Nezvolení kandidáti na starostu v obci Gánovce v roku 2018:
Ján Šebest
175
Smer – SD
Andrea Suchanovská, Mgr.
107
Nezávislá kandidátka
Simona Brijová
37
Nezávislá
kandidátka
Poslanci, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva v obci
Gánovce v roku 2018 :
Michal Materný, Mgr.
Jozef Slavkovský
Peter Šimoňák, JUDr.
Stanislav Jendrušák, Ing.
Ján Dominik, Ing.
Jana Gutt, JUDr.
Stanislav Dratva, Ing.
Jozef Bednár, Dr.
Tomáš Kormaník

412
295
283
236
229
229
223
214
202

NEKA
NEKA
NEKA
NEKA
NEKA
KDH
NEKA
NEKA
NEKA

Nezvolení kandidáti za poslancov v obci Gánovce v roku 2018:
1. Jozef Laššák
2. Andrea Suchanovská, Mgr.
3. Daniela Korenková, Mgr.
4. Branislav Gavalier
5. Peter Gergoš
6. Ján Sekelský
7. Ľubomír Fedák
8. Martin Lajoš
9. Ján Kic
10. Ján Hrončák, Ing.
11. Eduard Palubjak
12. Stanislav Korba, Ing.
13. Branislav Korub

200
185
184
180
172
169
164
149
147
129
106
102
90

NEKA – 1.náhradník
NEKA - 2. náhradník
Smer – SD
NEKA
NEKA
SNS
NEKA
Smer –SD
Smer- SD
NEKA
Smer – SD
Naj - Nezávislosť a jednota
Spolu – občianska demokracia
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 Plot na Gánovskom cintoríne;
 Prebieha ďalšie majetkoprávne vysporiadanie miestnych
komunikáci ;
 V rámci komplexného riešenia protipovodňových opatrení sa obec
uchádza o dotáciu v rámci výzvy na Vodozádržné opatrenia
v intraviláne a extraviláne obce Gánovce , výzvy na dobudovanie
kanalizácie.
Obec prispela čiastkou 4 tis. eur na opravu ranogotického
Rímskokatolíckeho kostola Sv. Michala Archanjela, ktorý je historickou
kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname .
Športového futbalovému klubu v Gánovciach sme prispeli čiastkou
11500 eur, okrem nákladov na kosenie a údržbu ihriska.
Aby ste mali prehľad o stave zamestnancov, tak na obecnom úrade
v Gánovciach pracujú okrem starostky aj 3. zamestnanci na plný
úväzok, na úväzok 31 hodín mesačne pracuje hlavná kontrolórka obce
a na úväzok 0,29 pracuje zamestnankyňa stavebného úradu. Títo
zamestnanci sú platení z rozpočtu obce. Títo zamestnanci zabezpečujú
chod obce s takmer 4000 kompetenciami, verte , majú čo robiť.
Čo sa týka zadĺženosti obce, k 30.9.2018 obec eviduje úver vo výške 156
516,16 eur. Prostriedky z úveru boli použité na dobudovanie verejného
osvetlenia v nových uliciach (Staré ihrisko, ul. Krátka, ul. Zimná, ul.
Lúčna, ul. Slnečná, ul. Veterná, ul. Poľná a ul. Lesná), ako spoluúčasť
na financovaní prostredníctvom dotácii pri budovaní kanalizácie
dažďovej a splaškovej na ul. Slnečná, ul. Veterná a ul. Jesenná, miestnej
komunikácii na ul. Záhradnej a časť ul. Jesennej, preloženie vysokého
napätia na ul. Hlavnej, rekonštrukcia NN siete a výstavba novej NN siete
na ul. Slnečnej, veternej a Požiarnej a zaplatenie pripojovacieho
poplatku za obec, zakúpenie pozemku okolo náleziska Neandertál na
vybudovanie Archeo-geoparku Gánovce v rámci projektu poľskoslovenskej spolupráce, leasing motorového vozidla Dacia Lodgy. Ročne
sa úver znižuje o cca 30 tis. eur.
Na základe vzájomných rokovaní s dopravcom, ktorým je SAD, sa nám
podarilo za ostatné roky udržať počet autobusových spojov aspoň na
pôvodnej úrovni, hoci ich služby neboli poskytované na požadovanej
úrovni. V tejto oblasti to aj tak považujeme za úspech. V začiatkoch obec
doplácala na nevyužité nočné spoje 300 € mesačne.Nebolo to
ekonomické, tak obecné zastupiteľstvo schválilo preplácanie taxislužby
od 20 hod. večer pre pracujúcich v poobedňajších a nočných zmenách
a zmenách cez
sobotu, nedeľu a sviatky do výšky cestovného
autobusového lístka. Je to oveľa úspornejšie.
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 Obec v tomto volebnom období
podporovala aj cirkevné
ustanovizne. V roku 2007 bolo poskytnutých Evanj. Cirkvi a.s.,
dcérocirkev Gánovce 39 tis. Sk na maľovanie, v roku 2008 bol
príspevok 178 tis. , z toho pre Evanj. Cirkev Švábovce, dcérocirkev
Gánovce 18 tis. na opravu kostola a Rímskokatolícky kostol Sv.
Michala Archanjela na rekonštrukciu orgánu 160 tis. Sk, okrem
toho bola získaná účelová dotácia na rekonštrukciu orgánu vo
výške 120 tis. Sk od Prešovského samosprávneho kraja.
V roku 2009 bol poskytnutý obcou príspevok na opravu kúrenia
Evanjelickej cirkvi a.v., dcérocirkev Gánovce vo výške 3370,0 €.
Volebné obdobie 2010-2014
 V súvislosti s uvedením novej zrekonštruovanej ČOV Hôrka do
prevádzky, bolo ukončené vypúšťanie odpadových vôd z výuste
verejnej kanalizácie časti Gánovce a časti Filice do Gánovského
potoka od historického dňa 6.6.2014. Od tohto dňa je obec Gánovce
napojená na ČOV Hôrka. Týmto dňom nič nebráni obci v ďalšom jej
rozvoji .
 V tomto volebnom období boli majetkovo vysporiadané ďalšie
miestne komunikácie a to ulica Borovicová, ulica Gánovská až po
križovatku ul. Letnej, ulica Hlavná, ul. Popradská.
V majekoprávnom vysporiadaní miestnych komunikácii obec
pokračuje.
 Postavil sa nový dláždený chodník na ulici Gánovskej okolo
kúpeľného areálu, ul. Požiarnej a ul. Novej.
 Zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie I. etapa .Obec Gánovce
získala na realizáciu tohto projektu nenávratný finančný príspevok
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 88 941,28EUR,
čo predstavuje 95% z celkových nákladov na projekt, plánovaných v
celkovej výške 93 622,46 EUR. Obec Gánovce spolufinancovala
projekt z vlastných zdrojov sumou 4 681,18 EUR, teda 5% z
celkových nákladov projektu.
 V roku 2012 bol položený nový asfaltový koberec na ul. Lesnej
a v roku 2014 na ul. Zimnej,
 Plocha cintorína vo Filiciach bola rozšírená o 10 m. Bol zhotovený
nový zadný plot s bránou a vjazdom do cintorína;
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 Mimo aktivít, ktoré boli zahrnuté do volebného programu , boli
v obci Gánovce
zrealizované firmou VSD Košice niekoľko
náročných a pre nás všetkých dôležitých akcií :
-

v roku 2011 to bola rekonštukcia a modernizácia posilnenia NN a VN
siete a to v časti Gánovce a časti Filice .
- Na ulici Novej, Veternej, Slnečnej a Požiarnej boli zrealizované
elektrické prípojky pre novú IBV.
- Došlo k zrušeniu kapacitne nepostačujúcej starej
trafostanice
a postaveniu novej trafostanice pri obecnom úrade.
- Vodiče vysokého napätia boli odstránené z 10 stavebných pozemkov .
Niektoré existujúce nevyhovujúce elektrické prípojky k RD boli
vymenené za nové.
- v roku 2013 a 2014 došlo k posilneniu NN a VN siete v dolnej časti
Gánoviec. Je postavená nová trafostanica pri prameni v Gánovciach,
ktorá slúži na napojenie všetkých rodinných domov v tejto časti, ale
hlavne na napojenie nových rodinných domov na ul. Lúčnej. Tiež boli
vymenené niektoré nevyhovujúce staré domové prípojky za nové aj
v tejto časti .
Tieto akcie boli veľmi dôležité a sú veľkým prínosom pre obec a pohodlný
život nás všetkých.
 Vyasfaltoval sa chodník pre peších , ktorý spája Gánovskú ulicu s ul.
Jarnou .
 Opravila sa strecha na prístrešku pri prameni v Gánovciach, celý
prístrešok sa spevnil a natrel farbou . Vo Filiciach sa musel zbúrať
z dôvodu devastácie.
 V časti Filice sa zrealizovali opatrenia na odvedenie povrchovej
dažďovej
vody vo forme cestných odtokových žľabov.
Protipovodňové opatrenia sa budú realizovať komplexne pre celú
obec tak, aby sa obmedzilo prítoku povrchovej vody do obce
z okolitých polí a kopcov.
 V rámci vytvárania možnosti a lepších podmienok pre deti, obec
postupne rekonštruovala interiér Materskej školy v Gánovciach.
V roku 2011 investovala do zariadenia interiéru MŠ sumu 4820 €.
V jedálni bolo položené marmoleum a v herni nový koberec. V roku
2012 bol do MŠ zavedený internet a urobil sa nový plot s dvoma
vstupmi do areálu , v celkovej hodnote 5262 EUR.
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V roku 2013 sa preinvestovalo 2000 EUR , z ktorých sa v spálni MŠ
urobila nová podlaha, nový koberec, maľovka v spálni, kuchyni,
chodbe cca za 1710 EUR. Opravili sa dažďové zvody , zatekanie
strechy, oddelilo
sa detské ihrisko od ostatného priestoru v školskom areáli , všetko
za 3278 EUR .
Vymaľovali priestory jedálne , sociálneho zariadenia a šatne, kúpili
sa nové lehátka pre deti, opravil sa kotol, to všetko v hodnote cca
4624 EUR.
Okrem toho sa zakúpili nové detské hojdačky na detské ihrisko,
nové hračky a zariadenie pre deti.
Z Ministerstva školstva SR naša MŠ dostala počítačovú zostavu
ktorá sa skladá monitora, počítača a farebnej tlačiarne. Z projektu
pedagogického centra Bratislava dostali deti interaktívnu tabuľu,
notebook, farebnú tlačiareň.
V sociálnej oblasti za celé volebné obdobie 2011-2014 obec
prispievala na opatrovateľskú službu poskytovanú prostredníctvom
Spišskej katolíckej charity čiastkou 33567,00 EUR. Opatrovateľská
služba bola poskytovaná v dvoch prípadoch.
Na verejnoprospešné aktivity organizované v obci Gánovce, obec
prispela za obdobie 2013 a 2014 OZ Machaon International
Poprad čiastkou 2645,47 EUR na realizovanie veľmi úspešných
kultúrnych akcií. V rámci projektu „ Mystérium pravekého lovu“ v
roku 2013 . V roku 2014 to bol maliarsky Pléner v rámci projektu
„Teritórium inšpirácie vidieckeho prostredia“. Výsledkom týchto
akcií je
naša mini galéria na Obecnom úrade
v Gánovciach, umelecké diela a rôzne sochy v areáli náleziska
Neandertálca a na verejnom priestranstve okolo obecného úradu
a v záhrade MŠ.
Volebné obdobie 2014-2018






Zhodnotenie za štvrté volebné obdobie.
Rozvoj obce je v súlade so schváleným ÚPN-O a jeho ZaD č. 1-5;
Postavili sme 2 detské ihriska vo Filiciach a Gánovciach;
Verejné osvetlenie v nových lokalitách ul. Lúčna, ul. Zimná, ul.
Veterná, ul. Lesná ,ul. Filická smerom ku železničnej stanici, ul.
Poľná,
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 Aj v tomto volebnom období sme podporovali všetky zložky pôsobiace na
území obce Gánovce . OZ Neandertal pod vedením RNDr. Karola
Piovarcsyho, sympatizantov a dobrovoľníkov z radov občanov
a v spolupráci Združenia Machaon International sa podarilo zviditeľniť
obec z hľadiska meduzinárodného, keď po 6. krát zrealizovali
medzinárodné sympózium, na ktorých umelci vytvárali rôzne diela od
obrazov, drevených sôch až po kamenné umelecké diela v ktorých umelci
zanechali každý kus zo seba samého. Obec na tieto aktivity prispela
v tomto volebnom období čiastkou cca 5500 eur.
 Vďaka iniciatíve dobrovoľníkov bola obnovená činnosť DHZ Gánovce.
Že to myslia vážne a venujú tomu svoj voľný čas, svedčia aj úspechy
ktorých dosiahli. Vo vitrínach na obecnom úrade môžete vidieť krásne
poháre z umiestnenia dorastu (chlapcov aj dievčat). Tiež v spoločenskej
sále organizuje DHZ každoročne Hasičský ples, akciu pre deti „MDD“
a iné hasičské aktivity pre deti. Obec DHZ podporila v tomto volebnom
období dotáciou 7500 eur, prispela (okrem dotácie MV SR ) na základné
vybavenie čiastkou 6594 eur, z kapitálových výdavkov na opravu
hasičskej zbrojnice bolo použité 15497 eur(strecha, okna,dvere,
sv.Florián, športová miestnosť) a pod.)
 Jednotu dôchodcov Slovenska-ZO Gánovce obec podporovala cez
jednotlivé aktivity, ktoré seniori realizovali. Som veľmi rada, že aj
seniori prispievali svojou činnosťou k spoločenskému životu v obci
 Vydali sme veľmi peknú prvú ucelenú monografiu o našej obci Gánovce
-Filice, kde je zhrnutá celá naša história.

Do nového volebného obdobia ostávajú rozpracované a schválené
investičné projekty :
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-prístavba garáži a zateplenie vo
výške cca 60 tis. eur vrátane DPH a spoluúčasti (30 tis. z dotácie);
- rekonštrukcia MŠ a zvýšenie kapacity 178 tis. eur bez DPH
a spoluúčasti);
- kamerový systém v hodnote 6500 eur (5 tis. dotácia);

7
10

-

nové podané 4 žiadosti o dotáciu na envirofond - vodozádržné
zariadenia v extraviláne a intraviláne obce, splaškovú
kanalizáciu a komunitné centrum. Nevieme , koľko z nich bude
úspešných.

To by bolo asi všetko, aspoň čo mám na pamäti. Ostali nám cesty.
Počas posledných dvoch volebných období neboli vyhlásené žiadne
výzvy, ktoré by sa hodili pre rozvoj našej obce. Boli vyhlásené výzvy
len pre malé obce do tisíc obyvateľov. Veľmi by sme potrebovali
opraviť miestne komunikácie, postaviť dom smútku, ale bohužiaľ
nemáme na to dostatok vlastných zdrojov a žiadna výzva , nie sme už
malá obec. Máme 1394 obyvateľov. Z týchto obyvateľov sú aj takí,
ktorí tu bývajú, využívajú naše služby a výhody, ale nemajú trvalý
pobyt v obci, takže na nich nedostávame od štátu žiadne podielové
dane. Mali by si vstúpiť do svedomia a pracovať v prospech obce.
Prečo sa my ostatní, máme na ich potreby skladať?
Do obce sme vniesli od roku 2002-2018 trocha kultúrneho života:
 Druhý septembrový víkend sa stal už po 16. raz „Dňom obce“,
ktorého sa zúčasťňujú rôzne zábavné a folklórne skupiny.
 Každoročne, v mesiaci január-február , nás navštívi divadelný
súbor z Popradu- Stráže a hrá v našej obci divadelné
predstavenie;
 Každý rok organizujeme v rámci Mesiaca úcty k starším
spoločenské posedenie pre seniorov s kultúrnym programom;
 Pre deti sa organizuje Mikulášske posedenie pri jedličke
s detským divadelným predstavením.
 OZ Neandertál v spolupráci s dobrovoľníkmi a Združením
Machaon Intenational vznikla tradícia organizovania
medzinárodných umeleckých sympózii s rôznymi tématikami .
 DHZ organizuje MDD a hasičský ples.
 Jednota dôchodcov Slovenska robí rôzne výstavky a rôzne akcie.
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Milí občania, to je odpočet za 16 rokov. Neviem, či je to málo alebo
veľa.
Nechávam to na posúdenie Vám, milí spoluobčania.
Chcem Vám vyjadriť vďaku za to, že som mala tú česť byť Vašou
starostkou. Chcem poďakovať všetkým
poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu počas celých 16 rokov, za ich podporu
ale aj za kritiku, lebo hlavne kritika nás posúva ďalej. Chcela som byť
dobrá starostka, či sa mi to podarilo neviem. Ak nie tak prepáčte.
Na obecnom zastupiteľstve po všetky obdobia sa mi páčilo to, že sa
nikdy netrieštilo podľa politickej príslušnosti k určitej strane ani
podľa viery, že vždy boli jednotní a spravodliví pri rozhodovaní
v prospech občana a v prospech veci.
Verím, že aj teraz to bude tak, že vždy pôjde o občana . Zvolili ste
si nového starostu a nové obecné zastupiteľstvo. Všetko sú múdri ,
šikovný ľudia, tak im aj touto cestou prajem veľa úspechov, aby sa im
v práci darilo a naplnili svoj volebný program. Nech sa tejto obci darí.
Malý kalendár už nebude a na vinš je trocha priskoro. Blížia sa
Vianoce a koniec roka, tak Vám všetkým touto cestou prajem veľa
zdravia, šťastia vo Vašom ďalšom živote.
Alžbeta Čekovská
staroska
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