Hovorí sa, že človek si zapamätá
po mesiaci...
•
•
•
•
•
•

10% z toho čo číta
20% z toho čo počuje
30% z toho čo vidí
50% z toho čo počuje a zároveň vidí
70% z toho čo hovorí
90% z toho čo hovorí aj robí

OSOBNÉ CIEĽE MB 2010-2018
1- Zasadnutia MsZ na poobedia
2- Ukončiť vplyv politických strán a ich vodcov, naplniť MsZ
ľuďmi, všetci pre mesto a pod svojim menom a so svojou
osobnou zodpovednosťou, žiadne skrývanie sa za politické
strany

3- Zastavenie únikov finančných prostriedkov
4- Viac peňazí do športu a vytvorenie lepších podmienok pre
športovanie

5- Participatívny rozpočet
6- ...

CIELE 2015-2018 poslancov za 2 obv. Šiška Jurko, Drgoň Milko, Bobák Miro
•

PRIORITY
Stransparentnenie finančných tokov
v meste a mestských firmách, aby sme
zastavili úniky mestských peňazí

POLČAS-PLNENIE
O.K.

•

Zachovanie parkov a zelene minimálne
v dnešnom rozsahu

Pracuje sa na tom – mestká zeleň s.r.o. vytvorená

•
•

Riešenie úpravy križovatky pri cintoríne
Inštalovanie kamery napojenej na
Mestskú políciu pri lávke cez železnicu
v súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou
situáciou

Komunikácia s VUC
V riešení

•

Dobudovanie potrebných plôch na
sídlisku Nitrianska (deti, šport,
parkovanie, prístup a rozvoj cintorína)

Parkovisko nové + upravené pri cintoríne + DI 2ks + vzrastlá
zeleň vysadená + PD rekonštrukcie domu smútku v rozpočte

•

Rekonštrukcia zdraviu škodlivých
a deravých azbestovo-cementových
potrubí v obvode, v ktorých sa navyše
stráca voda za státisíce eur ročne

VaTs uprataná – ČOV podiel odkúpený– merania vybavené 2017 začína rekonštrukcia

•

Prípravu projektu na revitalizáciu
Koncepcia verejných priestorov hotová - PD v rozpočte
centrálnej mestskej zóny ako srdca mesta

NA VIAC SA PODARILO ZREALIZOVAŤ za 2 roky

•
•
•
•

autobusová zastávka
bezbariérový prechod pre chodcov
výmena svietidiel
lávka cez železnicu zrekonštruovaná
a odovzdaná mestu
• petangové ihrisko

Športová komisia 2015-2018
• Vyššia finančná podpora TJ,ŠK,OZ zameraných na mládež
s oddelením mestských organizácií /ZŠ, MŠ, CVČ DÚHA a pod./,
ktoré sa majú financovať z rozpočtu mesta priamo, nie cez dotácie
určené na šport – od 2016 ok
• Atletická dráha – 2017 = III.ZŠ 2018-2022 = VI.ZŠ, Peterský štadión
• Otvorenie školských ihrísk pre verejnosť a deti aj mimo školských
hodín + dostať telocvične a školské ihriská do zodpovedajúceho
stavu 2015,2016, 2017 rekonštrukcia telocvični, príp. zázemia,
sprchy, šatne, strechy /II.ZŠ, I.ZŠ/, ďalšie sú na pláne rovnako aj
ihriská
• Dobudovať detské ihriská 2016 = Nitrianska 2ks , Hájska + opravené
Podzámska
• Mestská telocvičňa 2/2017 kolaudácia
• Stret workout ihriská 2016 = Dilongova 2017 = III.ZŠ

NA VIAC SA PODARILO ZREALIZOVAŤ ZA 2 roky

• Pravidelné stretnutia s TJ,ŠK a OZ
zaoberajúcimi sa športom 2015 = 2x
stretnutie 2016 = 2x stretnutie 2017 =
8.2.2017
• Rekonštrukcia šatní, spŕch pre futbalistov
v Šulekove
• Nový transparentnejší dotačný mechanizmus
• Petangové ihrisko na Nitrianskej

+ sa ide zrealizovať v r. 2017
•
•
•
•

rekonštrukcia kúpaliska /bazén/
Ihriská v areáli kúpaliska
oprava strechy v športovej hale
2 vonkajšie /basketbalové/ ihriská - oprava

• ŠK 2015-2018 = M.Balla, P.Kovář, V.Krajčo,
P.Meliš, R.Hauliš, D.Kováč, J.Mačica,
Z.Vladovič, Mi.Bobák

o.z. Fraštačania pre deti a šport
• Detské ihriská - ESTHER a HOLLÉHO, 2017 = Svätopeterská + 1
• Športový krúžok pre deti od 3-6 rokov /RC Fraštáčik/ 2015, 2016 =
stredná škola Nerudova 2016 = VI.ZŠ 2017 = mestská telocvičňa ?
• Futbalový turnaj pre neregistrovaných futbalistov /Fraštacký
pohár/= 2014,2015,2016 = šp.hala
• Olympiáda materských škôl v discgolfe 2016 = MŠ Hollého 2017 =
MŠ Hollého ?

• Športový deň pre deti – propagácia všetkých ŠK,TJ,OZ a ich práca s
deťmi, aby sa rodičia včas mohli rozhodnúť kam zaradiť svoje dieťa,
predpokladaný termín 3.6. po dohode s ŠK,TJ,OZ 8.2.2017

o.z. Fraštačania pre deti a kultúru
• Deň detí, cesta rozprávkovým lesom
• Bažantkinematograf
• Helloween
• Ohňostroj pre deti na Mikuláša

o.z. Fraštačania 2010-2012
rok

komu, čo ?

koľko ?

načo ?

2011

Centrum pre rozvoj rodiny

500 €

Energie

2011

CVČ Dúha

310 €

DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu

2011

Šport- cyklistika

300 €

Zjazd bicyklov- pánska záhrada

2011

Šport- hádzaná

650 €

Vydanie knihy pri príležitosti 60 výročia hádzanej v HC

2011

Centrum pre rozvoj rodiny

720 €

Energie

2012

Folklórny súbor Šulekovčan

200 €

Vydanie publikácie o FS Šulekovčan

2012

ZŠ sv.Jozefa Hlohovec

300 €

20 výročie založenia ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci

2012

Matka+3 deti v núdzi

684 €

Jedálne kupóny na nákup stravy

2012

CVČ Dúha

320 €

DÚHAFEST- odmeny pre úspešné deti a školu

2012

Centrum pre rozvoj rodiny

360 €

Energie

2012

Hlohovecký spolok nepočujúcich

534 €

Energie

2012

Kultúra - diskotéka pre mladých

400 €

KOPEC- diskotéka pre mladých na Šianci

2012

Klub dôchodcov- PETERČAN

200 €

Vianočný príspevok

2012

Klub dôchodcov-RUŽA

200 €

Vianočný príspevok

o.z. Fraštačania 2013-2014
2013

Kultúra - diskotéka pre mladých

400 €

KOPEC- diskotéka pre mladých na Šianci

2013

Futbalový klub Šulekovo

300 €

Príspevok na športovú činnosť

2013

HTC Hlohovec

700 €

Príspevok na nákup podávača tenisových loptičiek

2013

Akadémia mažoretiek Hlohovec

300 €

Príspevok na činnosť mažoretiek

2013

Centrum pre rozvoj rodiny

500 €

Príspevok na detské ihrisko v centre pre rozvoj rodiny

2013

CVČ Dúha

320 €

DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu

2013

ZO Jednota dôchodcov SK-Hlohovec

200 €

Rekondičný zájazd -Stará Bystrica & Terchová

2013

Kultúra - diskotéka pre mladých

500 €

KOPEC- diskotéka pre mladých na Šianci

2013

Tanečný klub M- Dance

288 €

Príspevok pre 2 talentované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

2013

Hokejový klub Hlohovec

400 €

Príspevok na nákup športovej výstroje

2013

Šport- hádzaná

792 €

216 lístkov pre fanúšikov

2013

Šport- hádzaná

110 €

Výroba chorea SPORTA HLOHOVEC

2014

Kultúra-Stredoveké dni

500 €

Príspevok na realizáciu stredovekých dní v panskej záhrade

2014

Centrum pre rozvoj rodiny

350 €

Nákup detských stolíkov (3ks) a stoličiek (20ks)

2014

Rodina v núdzi

450 €

Príspevok na dokončenie bezbarierového bytu

2014

Združenie kresťanských seniorov

200 €

Rekondičný zájazd

2014

Klub Slovenských Turistov

100 €

Príspevok na pochod HP

2014

Kultúra - prírodné kino

900 €

Bažantkinematograf- prírodné kino pre Hlohovčanov

2014

Šport - Futbal

450 €

Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie

2014

Kultúra - Hellowen

150 €

Helloven - akcia pre deti, vyrezávanie tekvíc, púšťanie balónov, Chodúľový šašo

2014

Šport-motokáry

150 €

Motokáry- voľné jazdy

2014

CVČ Dúha

232 €

DÚHAFEST- odmeny pre úspešné deti a školu

o.z. Fraštačania 2015-2016
2015

Kultúra - ples

1 000 €

Fraštacký ples - príspevok na dar do tomboly

2015

Kultúra-Stredoveké dni

500 €

Príspevok na realizáciu stredovekých dní v panskej záhrade

2015

CVČ Dúha

220 €

DÚHAFEST-odmeny pre úspešné deti a školu

2015

Ex Libris

400 €

Tvorba knižnej značky-súťaž pre deti

2015

Kultúra - prírodné kino

650 €

Bažantkinematograf- prírodné kino pre Hlohovčanov

2015

Šport-cvičenie s deťmi od 3-6 rokov

730 €

Cvičenie s deťmi od 3-6 rokov, nákup šp. pomôcok, prenájom telocvične

2015

Šport - Futbal

900 €

Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie, časomerač, prenájom haly

2015

Kultúra-Mikuláš

500 €

Ohňostroj pre deti na Mikuláša

2016

Kultúra-Stredoveké dni

1 000 €

Príspevok na realizáciu stredovekých dní v panskej záhrade

2016

CVČ Dúha

300 €

DÚHAFEST- odmeny pre úspešné deti a školu

2016

Kultúra - rozprávkový les

550 €

Rozprávkový les pre deti - ceny,kostýmy a ostatné pomôcky

2016

Šulekovo

62 €

Brigáda, odstránenie st. odpadu zo zeleného pásu- poplatok za st. odpad

2016

ESTHER o.z.

2 800 €

Detské ihrisko pre deti v krízovom centre ESTHER

2016

ESTHER o.z.

160 €

Orezanie starých stromov pomocou horolezeckej techniky v krízovom centre ESTHER

2016

Kultúra - prírodné kino

700 €

Bažantkinematograf-prírodné kino pre Hlohovčanov

2016

Šport-cvičenie s deťmi od 3-6 rokov

220 €

Cvičenie s deťmi od 3-6 rokov, nákup šp. pomôcok, prenájom telocvične

2016

Šport - Futbal

1 125 €

Fraštacký pohár vo futbale, medaile, poháre, občerstvenie, časomerač, prenájom haly

2016

Deti - detské ihrisko

6 625 €

Detské ihrisko - Hollého ulica

2016

Kultúra-Mikuláš

500 €

Ohňostroj pre deti na Mikuláša

o.z. Fraštačania celkom 32 912 €
• členské príspevky členov OZ = M.Kováčová, M.Štofová,
D.Králičová, M.Duchoň, Br.Brestovanský, T.Antal,
K.Klostermann, Mar.Kollár, A.Daniš, Bo.Brestovanský,
A.Bobáková, D.Bobáková, Mar.Bobák, A.Bobák,
• príspevky primátora a viceprimátora = Mi.Kollár, M.Drgoň
• odmeny za poslancovanie, mestskú radu, dozorné rady
mestských s.r.o. a komisie = S.Pogáčová, S.Brestovanská,
I.Kamendyová, V.Úradníková, J.Šiška, P.Voltmann, R.Hauliš,
J.Salcman, J.Mačica, F.Duchoň, D.Kováč, Z.Vladovič, P.Ulík,
Mi.Bobák

Ďakujem všetkým za skvelú doterajšiu
spoluprácu !

• zísť sa je začiatok
• zostať spolu je pokrok
• spolupracovať je úspech

