Ing. Štefan Harant, starosta obce Veľká Čierna v rokoch 1998 až 2014
Vážení občania a návštevníci internetovej stránky obce Veľká Čierna v krátkosti Vám chcem
predstaviť odpočet rozhodujúcich prác a činností, ktoré sme vykonali v obci Veľká Čierna
počas môjho starostovania v rokoch 1999 až 2014, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili
podmienky a kvalitu života v našej obci.
Za dané obdobie sme vykonali a zrealizovali okrem množstva iných, tieto rozhodujúce
akcie ,práce a činnosti:
:1.Úplná rekonštrukcia a prestavba budovy Obecného úradu
-prestavba celého prízemia budovy Obecného úradu, nové kancelárie, nová knižnica
-kompletná nová vodoinštalácia vrátane nového dárlingu, nová sanita
-nové ústredné vykurovanie, vrátane rozvodov, radiátorov v celej budove
-nový plynový kotol spolu s ohrevom vody na plyn
-rekonštrukcia sály Kultúrneho domu, nové maľby, prebrúsenie a prelakovanie parkiet
-nové euro okná, nové dvere vrátane vchodových dverí do úradu a do sály Kultúrneho domu
-nová elektroinštalácia vrátane svietidiel
-nové dlažby a obklady
-prístavby nových WC a kuchynky
-nová žumpa
-nová fasáda budovy vrátane sokla a chodníkov
-nové vnútorné maľby a nátery
-nový náter strechy a ostrešia
-nové prístrešky nad vchod do budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu
75% finančných prostriedkov zabezpečených cez projekty nad rámec obecného rozpočtu.
2.Nová plynofikácia budovy Obecného úradu:
-nová plynová prípojka vrátane skrine s plynomerom a projektovej dokumentácie, všetko
zabezpečené z prostriedkov SPP.
3.Rekonštrukcia obecnej studne:
-nový prívod vody hadicou do budovy Obecného úradu, zabezpečené v spolupráci s firmou
AQASTYL – materiál, práce svojpomocne cez VPP.
4.Nové obecné garáže:
-Materiál zabezpečený nákupom, drevo zabezpečené sponzorsky, práce vykonané svojpomocne cez
VPP a v spolupráci s p. Jurickým. Garáže sú plne funkčné vrátane elektroinštalácie.
5.Nová elektrická prípojka ku Garážam:
-nová el. prípojka vrátane rozvodnej skrine s elektromerom, zároveň slúži ako prívod el. energie na
cintorín a jeho osvetlenie.
6.Rekonštrukcia verejného osvetlenia:
-výmena všetkých osvetľovacích telies za nové úsporné svietidlá vrátane držiakov a objímok
-rekonštrukcia osvetlenia do Vrábľov a vedľa starej školy
-predĺženie osvetlenia od Šustrov na Rajec a od autobusovej zástavky cez chodník na Vŕšok,
smerom od Galoviča k chate Lóranta Bohdala.
-jedná sa o úsporné osvetlenie riadené fotobunkou resp. časovým spínačom ,úspora cca 60% oproti
pôvodnému osvetleniu.
85% prostriedkov zabezpečené cez projekty nad rámec obecného rozpočtu.
7.Nové osvetlenie cintorína:
-využité upravené stĺpy z rekonštrukcie miestneho rozhlasu
-káble a osvetľovacie telesá zakúpené
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-všetky práce vrátane podzemných rozvodov elektriky a náterov boli vykonané svojpomocne a s
využitím sponzorstva od ZIPP Rajec.
8.Rekonštrukcia obecného rozhlasu vrátane novej rozhlasovej ústredne:
-nové rozhlasové telesá, nová rozhlasová ústredňa
-nové drôtové vedenia
-rekonštrukcia a optimalizácia rozhlasovej siete vrátane rozšírenia siete na el. stĺpy
-náter kovových stĺpov vedenia farbou
90% prostriedkov zabezpečené cez projekty nad rámec rozpočtu obce.
9.Zásadná rekonštrukcia budovy Materskej školy:
-nová sedlová strecha vrátane nového krovu, novej krytiny, zvodov , prístreškov nad vchodovými
dverami, nový bleskozvod
-nové ústredné vykurovanie vrátane nových rozvodov a radiátorov
-nová vodoinštalácia vrátane nových batérií, splachovačov, sprchovacieho kúta, nový elektrický
ohrievač vody
-zásadná rekonštrukcia kotolne vrátane rozvodov, rekonštrukcia vodárne
-nové plastové okná a vchodové dvere vrátane zamrežovania vchodu do školskej jedálne
-rekonštrukcie vnútorných priestorov MŠ vrátane nových malieb, náterov a kobercov
-obnova kuchyne Školskej jedálne, nová chladnička, čiastočne nové vybavenie vrátane nového
antikorového dresu a hrncov
-plynová prípojka a plynofikácia Materskej školy, vrátane nového plynového kotla a nového
plynového ohrievača vody, nového komína pre odvod spalín, úprava kotolne a vymaľovanie
-zateplenie stropu Materskej školy v zložení polystyrén, sieťovina a betón
85% prostriedkov zabezpečených cez projekty nad rámec rozpočtu obce, časť prostriedkov
zabezpečených v podobe materiálu sponzorsky cez Lesy SR- polesie Fačkov a ZIPP Rajec.
10.Rekonštrukcia oplotenia MŠ vrátane vonkajších priestorov MŠ:
-nové oplotenie od potoka a od pozemku M. Domanického, t.j. nové stĺpiky, nový betónový múrik,
nové pletivo
-nové pieskovisko- konštrukcia vrátane piesku
-nové lavičky+ nové prenosné sedenie
-oprava a náter hojdačiek, kolotoča a preliezok
-oprava a náter vchodových brán
Časť materiálu zabezpečená sponzorsky za znížené ceny od ZIPP Rajec, časť prác bola vykonaná
svojpomocne cez VPP resp. zamestnancov MŠ a ŠJ.
11.Rekonštrukcia športového areálu pri MŠ:
-úplne nové oplotenie celého areálu, t.j. nové stĺpiky, nové múriky, nové poplástované pletivo
-obnovenie a spevnenie rozdeľovacej steny sieťovinou
-nové pieskovisko vrátane piesku
-nové lavice a stoly do areálu vrátane uchytenia a náterov
-nové elektrické rozvody do osvetľovacích stožiarov, nový rozvádzač a nové rozvody v
unimobunke
.oprava a náter hádzanárskych bránok vrátane nových sietí, oprava hojdačiek a kolotoča
-výroba , osadenie a náter nových kovových dverí- vchodové k potoku a prechodové do areálu MŠ.
Časť prostriedkov zabezpečená z projektov nad rámec obecného rozpočtu a časť prostriedkov
sponzorsky vo forme materiálu od ZIPP Rajec.
12.Nový zberný dvor na separovaný odpad:
Vybudovanie nového zberného dvora na separovaný odpad v priestoroch na Pažiťoch pri
plechovej búde:
-prenájom pozemku od PS Komposesorát Veľká Čierna , jeho úprava
-vybudovanie kovových ohrád pomocou kovových stĺpikov a sieťoviny vrátane potrebných náterov,
vysypanie priestorov štrkom a označenie separovaných druhov odpadov t.j.
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-kovy
-pneumatiky- chladničky , mrazničky
-televízory, monitory, počítače, vysávače, elektrónky, žiarivky, rádia
-oleje, farby , staré akumulátory
Celkový náklad cca 1200,-euro, z toho značná časť prostriedkov bola získaná sponzorsky vo forme
lacného materiálu / ZIPP Rajec, DAL s.r.o./ resp. Sponzorsky.
13.Nové obecné parkoviská:
Vybudovanie dvoch nových parkovacích plôch a to:
-parkovacia plocha pri obecných garážach pred cintorínom
-parkovacia plocha v priestore za humnom p. Jurkecha
Časť materiálu zabezpečená sponzorsky/ZIPP Rajec/všetky práce vykonané svojpomocne cez VPP.
14.Rekonštrukcia cintorína:
-nové oplotenie zo strany od Pažíť a v časti za márnicou
-nový betónový chodník k márnici, nové WC
-nové betónové schody a bezbariérový prechod v hornej časti cintorína
-rekonštrukcia a náter brány na prechode cintorín- kostol a vchodovej brány do kostola
-oprava oplotenia celého objektu
Všetky práce vykonané svojpomocne cez VPP.
15.Výstavba nového futbalového ihriska:
-príprava podkladov a následne prenájom pozemku od pozemkového spoločenstva PS
Komposesorát Veľká Čierna
-Vyklčovanie plochy pod futbalové ihrisko v spolupráci s futbalovým oddielom, čiastočne
svojpomocne cez VPP
-základné terénne úpravy nakladačom a buldozérom
-prekládka potoka tak, aby bolo možné plochu potrebných rozmerov vybudovať
-drenážne práce a odvodnenie celého areálu futbalového ihriska
-vyvezenie celej plochy makadamom
-zabezpečenie zeminy , jej navozenie a rozhrnutie nakladačom
-odvodnenie hornej časti nad ihriskom betónovými rúrami priemeru 300 mm
-konečné zrovnanie hracej plochy Gréderom
-zasiatie trávy, následne polievanie a kosenie , ohradenie hracej plochy trubkovou ohradou vrátane
náteru
-výroba, osadenie a náter futbalových bránok, vrátane sietí
-výstavba sociálnej budovy futbalového ihriska vrátane elektrickej prípojky kompletne pripravenej
na prevádzku, ktorá môže slúžiť obci a všetkým zložkám , ktoré v obci pôsobia. Budova je
kompletne vybavená k okamžitému používaniu vrátane bleskozvodu a zabezpečená mrežami
-elektrická prípojka zo stĺpa na Pažiťoch až do budovy
-vodovod privedený až po sociálnu budovu, ukončený vodomernou šachtou a samotné napojenie do
budovy
-žumpa- pripravené 2ks rúr priemeru 1200mm vrátane poklopu
80% prostriedkov zabezpečené cez projekty nad rámec rozpočtu obce, časť prác vykonal futbalový
klub, časť prác vykonaných svojpomocne cez VPP.
Veľká časť prostriedkov vo forme materiálu a mechanizmov zabezpečená sponzorsky a za znížené
ceny/ZIPP Rajec, Dolkam Šuja a Lom Petrová/.
16.Rekonštrukcia všetkých mostov v obci:
-a/Mosty na hlavnej ceste cez obec:
-rekonštrukcia mostu vrátane nového zábradlia a nového náteru- most cez Čierňanku pred budovou
Obecného úradu smerom na Rajec
-rekonštrukcia mostu pri odbočke do Vráblov vrátane potrebného rozšírenia
Náklady na materiál zabezpečené cez OSC Žilina- Prevádzka Rajec, všetky práce vykonané
svojpomocne cez VPP
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b/Rekonštrukcia všetkých mostov v obci celkom 8 mostov, všetky práce vykonané svojpomocne
cez VPP
17.Plynofikácia obce:
a/Príprava a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu:
-prívodný plynovod z vysokého tlaku až po regulačnú stanicu
-regulačná stanica
-rozvody plynu po obci vrátane všetkých plynových prípojok. To znamená, že plynom je pokrytá
celá obec, čo sa málo komu takto kompletne podarilo, kto sa chcel pripojiť, je pripojený a využíva
plyn
-prepojenie plynovodu do Malej Čiernej a rozvody + prípojky po Malej Čiernej
b/Kompletná realizácia plynu v obci Veľká Čierna a Malá Čierna , vrátane prípojok a napojenia
domácností/ samozrejme tých , čo sa chceli napojiť, možnosť napojenia majú všetci/
Hlavným iniciátorom prípravy a realizácie plynu bola obec Veľká Čierna. Celá plynofikácia bola
skolaudovaná a odovzdaná do užívania.
-85% prostriedkov z SPP
- 15% podiel obcí.
Podiel finančných prostriedkov za obce zabezpečila obec Veľká Čierna, zabezpečením lacnejšieho
materiálu z lomu Baranová- KSR- sponzorstvo. V úvode obec zabezpečila spracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné konanie na vlastné náklady s tým, že po skolaudovaní a odovzdaní
plynovodu do užívania, SPP obci prostriedky refundovala.
18. Elekrifikácia obecného zvonu:
V spolupráci s farským úradom Rajec sme zabezpečili elektrifikáciu obecného zvonu na kostolnej
veži.
Finančné zabezpečenie:
: hlavná časť- finančná zbierka od občanov obce a podnikateľov
- zámočnícke práce a práce elektro vykonané sponzorsky od našich spoluobčanov
- materiál zabezpečený sponzorsky, resp. za znížené ceny od ZIPP Rajec.
19.Rekonštrukcia kostola:
Obec spolupracovala s Farským úradom Rajec pri rekonštrukcii kostola vo Veľkej Čiernej, kde
hlavným iniciátorom bol Farský úrad v Rajci.
Rozsah rekonštrukcie:
-plynová prípojka + plynové kúrenie + strojovňa
-rekonštrukcia stupňov pod lavicami
-rekonštrukcia lavíc v kostole
-rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia
-vnútorné maľby
-prívod vody vrátane vodomernej šachty ku kostolu/ zabezpečené v rámci projektu Vodovod Veľká
Čierna/
Zdroje financovania celej akcie:
-zbierka od občanov a sponzorov- hlavná časť zdrojov
-materiál sponzorstvo/ZIPP Rajec/
-organizačné ,zabezpečovacie a technické práce a časť prác cez VPP- zabezpečovala obec Veľká
Čierna
20.Výrub a odstránenie stromov z cintorína:
Zabezpečili sme výrub a odstránenie nebezpečných stromov z okraja cintorína, ktoré spôsobovali
poškodenie hrobov a hrobových obrúb, vrátane značného znečisťovania cintorína z titulu pádu
zlomených konárov, tým poškodenia pomníkov a hlavne možnosť vzniku úrazov. Na jeseň
nadmerné množstvo opadaného lístia- následná práca s ním.
Práce sme vykonali cez VPP za pomoci žeriavu, ktorý nám poskytol občan z obce. Drevo bolo
poskytnuté pracovníkom VPP a občanom z obce, ktorý sa podieľali na prácach.
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21.Vybudovanie odstavných plôch a miest pre 3ks kontajnerov, vrátane tabúľ s upozornením
na čistotu a poriadok.
Práce vykonané svojpomocne cez VPP
22.Zabezpečenie 10ks skladacích stolov a 20ks skladacích lavíc, ktoré slúžia pre rôzne
použitie/ hody, valné zhromaždenia, rod. Oslavy atď./
23.Likvidácia divokých skládok v katastrálnom území obce Veľká Čierna
-divoká skládka na Pažiťoch
-divoká skládka v starom lome, vrátane vybudovania rampy a položenia prekážky v podobe kocky z
odpadového betónu.
Materiál zabezpečený sponzorsky, práce vykonané cez VPP.
24.Označenie obce tabuľami s erbom obce Veľká Čierna na vstupe do obce z Rajca a na vstupe
do obce zo smeru od Považskej Bystrice. Všetky práce vykonané cez VPP.
25.Asfaltový koberec na hlavnej ceste cez obec :
V spolupráci samosprávny kraj- SSC Žilina a za účinnej pomoci obce sa podarilo vybudovať
asfaltový koberec cez obec Veľká Čierna, dlho sme o to bojovali, nakoniec sa to podarilo.
Financovanie bolo zabezpečené cez Eurofondy, obec to nestálo nič.
Vodovod Veľká Čierna:
-príprava a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
-príprava, vypracovanie a podanie projektu “Vodovod Veľká Čierna- havarijný stav“ pre
financovanie z EUROFONDOV- následne bol projekt schválený
-príprava a spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu
-realizácia kompletného projektu: „Vodovod Veľká Čierna“ v zložení:
- dotláčacia stanica
- výtlačné potrubie
-vodojem
-zásobné potrubie
-vodomerná šachta
-miestne rozvody po obci
-domové prípojky vrátane vodomerných šachiet
Projekt je kompletne ukončený skolaudovaný a daný do užívania, vodovod bol daný do nájmu
spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina, ktorá ho prevádzkuje na základe zmluvy o nájme.
Projekt bol financovaný : 95% finančných prostriedkov z Eurofondov
5% z prostriedkov obce
Jedná sa o veľmi dôležitý projekt z hľadiska života v obci , dlhé roky sme bojovali o kvalitnú pitnú
vodu, dnes je to už realita. Pre obec ako vlastníka vodovodu to má do budúcna obrovský
strategický význam
27.Erb obce ,vlajka obce a symboly obce Veľká Čierna:
Zabezpečenie a príprava podkladov pre spracovanie erbu obce, obecnej vlajky a pečatidla obce.
Vysvätenie symbolov obce Veľká Čierna na svätej omši v kostole sv. Cyrila a Metoda vo Veľkej
Čiernej. Schválenie symbolov obce Heraldickou komisiou SR.
28.Novokňaz- primičná slávnosť:
Prípravné , zabezpečovacie a technické práce , vrátane zabezpečenia potrebného materiálu pri
primičnej slávnosti novokňaza v našej obci.
29.Nájomné zmluvy občanov a Agroregiónom a.s. Rajec:
Príprava a zabezpečenie podkladov, technická pomoc občanom obce k prenájmu pôdy a následné
zorganizovanie podpísania zmlúv o prenájme s Agroregión, a.s. Rajec na Obecnom úrade.
30.Separovaný zber odpadov v obci:
Príprava, propagácia- školenie, vytvorenie podmienok pre separovaný zber a následne realizácia a
zavedenie separovaného zberu odpadov v obci Veľká Čierna.
Materiál zabezpečený sponzorsky, všetky práce vykonané svojpomocne cez VPP.
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31.Pozemkové spoločenstvá a ich fungovanie:
Príprava a zvolanie riadneho valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Urbár,
Komposesorát a Pasienky Veľká Čierna za účelom riadneho fungovania spoločenstva. Príprava
podkladov pre preregistráciu spoločenstiev v zmysle platných zákonov a zvolanie ustanovujúceho
Valného zhromaždenia spoločenstiev. Následne začali spoločenstvá riadna fungovať, s pravidelným
zasadaním výboru a riadnym Valným zhromaždením 1x za rok.
32. Vysporiadanie súkromných lesov:
Iniciatíva pri vzniku Spoločenstva vlastníkov súkromných lesov a vzniku prípravného výboru ,
pomoc pri zabezpečení podkladov a tvorbe dokumentov pre vznik spoločenstva. Pomoc pri zvolaní
ustanovujúceho Valného zhromaždenia. Od toho času spoločenstvo riadne funguje , pravidelne
pracuje výbor a 1x za rok zvoláva Valné zhromaždenie.
33. Lom Petrová – súdny spor o vlastníctvo PS Komposesorát:
Obnovenie súdneho sporu PS Komposesorát Veľká Čierna o zrušenie dvojitého vlastníctva
pozemkov lomu Petrová. Zabezpečenie nového právneho zástupcu /JUDr. Divko/ na zastupovanie
PS Komposesorát v súdnom spore, príprava a zabezpečenie podkladov. Účasť na jednaniach, pomoc
pri uzatvorení nájomnej zmluvy s novým nájomcom lomu Petrová.
34. Nový nábytok do kancelárií Obecného úradu:
Zabezpečenie nového nábytku do kancelárie starostu a kancelárie Obecného úradu ako sponzorský
dar t.j. kompletné vybavenie dvoch kancelárií úplne zadarmo.
35.Register obnovy evidencie pozemkov/ROEP/ v k.ú. Veľká Čierna:
Zabezpečenie a spolupráca s Katastrálnym úradom v Žiline, rozbehnutie ROEP, menovanie komisie,
sumarizácia a príprava podkladov, pripomienkové konanie a ukončenie ROEP.
36.Reštitúcia zoštátnených pozemkov PS Komposesorát:
Zabezpečenie a príprava podkladov k obnoveniu Reštitúcie zoštátnených pozemkov PS
Komposesorát, ktoré boli zoštátnené protiprávne. Jedná sa o pozemok parcela č. 2077/2 o výmere
12,1 ha . Príprava podkladov a podanie žiadosti o navrátenie predmetného pozemku cez Obvodný
Pozemkový úrad v Žiline.
37. Samostatná autobusová linka pre žiakov z našej obce:
Z dôvodu zlepšenia kultúry cestovania našich žiakov ráno do školy sme zabezpečili na základe
osobných jednaní so SAD Žilina zriadenie samostatnej autobusovej linky tak, že autobus prichádza
osobitne pre našich žiakov z Veľkej Čiernej a dovezie ich do Rajca.
38. Úprava a vyčistenie potoka Čierňanka:
-úprava, vyrezanie a kompletné vyčistenie potoka Čierňanka od mostu u Vrábľov, okolo mostu u
Starov , okolo Nádrže až pod Pažite- Brodok
-úprava , vyrezanie a kompletné vyčistenie potoka Čierňanka od mostu pri odbočke do Vrábľov ,
cez dedinu až po koniec obce na Horevsie
Všetky práce boli vykonané svojpomocne cez VPP/ celkom na tom pracovalo 15 pracovníkov/
39.Hudobná súprava:
Zabezpečenie a zakúpenie hudobnej súpravy, ktorá je pravidelne využívaná pri
kultúrnospoločenských akciách.
40.Elektronizácia vzdelávacieho systému v Materskej škole:
Cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „ DIGI Škola národný projekt
Elektronizácia vzdelávacieho systému „ sme zabezpečili :
- Interaktívnu tabule : 2ks
- Projektor
: 2ks
- Konzola k projektoru: 2ks
-Notebook
: 2ks
-Tlačiareň osobná farebná : 2ks
Všetko prefiňancované z prostriedkov ministerstva.
41. Zriadenie Web stránky obce vrátane bezplatného internetu na Obecnom úrade:
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42.Napojenie Obecných budov a zariadení na obecný vodovod:
-napojenie budovy Obecného úradu
-napojenie budovy Materskej školy
-napojenie sociálnej budovy futbalového ihriska
43.Rekonštrukcia budovy Obecného úradu- Kultúrny dom:
-výmena okien a dverí
-rekonštrukcie sály KD a jej vymaľovanie
-rekonštrukcia okolia budovy a dvora za budovou Obecného úradu
-vybavenie sály KD novým nábytkom
Finančné prostriedky zabezpečené v objeme 90% cez projekt nad rámec rozpočtu obce, 10% z
rozpočtu obce, česť prác vykonaná svojpomocne cez VPP a zamestnancov obce
44.Kamerový a zabezpečovací systém budovy Obecného úradu a budovy Materskej školy:
- sme zabezpečili cez projekt Min. Vnútra „Prevencia kriminality „ finančné prostriedky:
- 80 % z prostriedkov na projekt nad rámec rozpočtu
- 20 % z prostriedkov obce
45.Vybudovanie nového skladu v Materskej škole:
-nová strecha, vrátane krovu a nového ostrešia
-nová dlažba, nová elektroinštalácia
- nové rozvody vody , nové okno, zamrežovanie okna a dverí
-nové kožovky + obklady
Materiál zakúpený , časť zabezpečená sponzorsky
Práce vykonané svojpomocne cez prac. obce a cez VPP
46.Rekonštrukcia unimobunky v Športovom areáli:
-nová strecha , nové zvody
-nový drevený obklad, nové ostrešie
Materiál zakúpený z prostriedkov obce, časť zabezpečená sponzorsky.
Práce vykonané svojpomocne cez prac. obce a cez VPP.
47.Rekonštrukcia hlavnej cesty cez obec:
-vyasfaltovanie a ostatné práce s tým spojené cez vybraného dodávateľa so zárukou na vykonané
práce 7 rokov. Financovanie: 50% z rozpočtu obce
50% z prostriedkov zabezpečených nad rámec rozpočtu
48.Rekonštrukcia a vyasfaltovanie miestnej komunikácie „Ulička smerom na KADUB“ a časť
uličky smerom k Nádrži:
-zabezpečené cez spoločnosť vybranú vo výberovom konaní, kde bol ako podklad použitý
recyklovaný asfalt, čím sme znížili náklady, záruka na vykonané práce 5 rokov. Finančné
prostriedky získané cez dotáciu z Úradu vlády a cez zmluvy nad rámec rozpočtu.
49.Elektrifikácia ulice poza Janíka v dĺžke cca 450m:
Vybudovanie elektrického vedenia v telese krajnice miestnych komunikácii, čím sme vytvorili
podmienky pre možnú budúcu výstavbu rodinných domov. Všetko vybudované z prostriedkov SSE
Žilina.
50 Zabezpečenie novej výpočtovej techniky na Obecný úrad:
Zabezpečili sme novú výpočtovú techniku v zložení:
-Centrálny počítač
-Multifunkčné zariadenie :tlačiareň -rozmnožovanie- skener
-Notebook
51.Zavedenie bezplatného internetu do Obecnej knižnice a do Materskej školy:
52.Vybudovanie žumpy a odpadovej kanalizácie na futbalovom ihrisku:
-Materiál zabezpečený sponzorsky
-Práce vykonané svojpomocne cez prac. obce a cez VPP.
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53.Odvodnenie miestnej komunikácie pri futbalovom ihrisku vrátane vybudovania mostu z
betónových tvárnic:
-materiál zabezpečený sponzorsky
-práce vykonané cez VPP
54. Odvodnenie miestnej komunikácie pri kostole, vrátane vybudovania betónového priepustu
formou štrbinových žľabov:
-materiál zabezpečený sponzorsky
-práce vykonané svojpomocne cez VPP
55.Vybudovanie záchytných mreží a odvodňovacieho kanála cez Vŕšok po vpust Aqastyl:
-materiál zabezpečený sponzorsky
-práce vykonané cez VPP
56.Vybudovanie odvodňovacieho kanála časť od Nádrže po križovatku Rybník:
- práce vykonané sponzorsky a časť cez VPP
57.Výroba a osadenie nového Slovenského kríža na Ležiskách nad skalou pod Vysokým
vrchom:
Materiál zabezpečený sponzorsky
-galvanické pokovovanie - Elektrovod Žilina
Práce, časť sponzorsky a časť cez VPP, pri postavení aj dobrovoľníci z obce.
58. Vytvorenie podmienok v Školskej jedálni pri MŠ na varenie a predaj obedov pre
dôchodcov a pre pracovníkov firiem pôsobiacich v teritóriu obce:
-vytvorená kapacita na 10 až 12 obedov denne, v súčasnosti predávame 4 obedy denne mimo MŠ.
Okrem vyššie uvedeného sme v danom období vykonali rad ďalších prác, činností , služieb
a aktivít za účelom zlepšenia kvality života v našej obci .Celé obdobie 1999 až 2014 môžeme
hodnotiť ako úspešné. Podarilo sa nám upadajúcu a stagnujúcu obec pozdvihnúť a posunúť
do oblasti postupného rozvoja a prosperity v prospech nás všetkých . Veľkou iniciatívou
a dobrou stratégiou sme pripravili a zrealizovali množstvo projektov , vrátane projektov
európskeho významu ,kde sme zabezpečili financovanie nad rámec obecného rozpočtu.
Cieľavedome sme pracovali na zviditeľňovaní obce na všetkých úrovniach. Stratégia a rozvoj
obce je naštartovaný , treba v tom naďalej pokračovať a tvorivo rozvíjať.

Vo Veľkej Čiernej 8.12.2014
Ing. Štefan Harant
starosta obce
Veľká Čierna
v.r.
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