AKTIVITY OBCE A V OBCI
Rok 2017 - uskutočnené

Rok 2018 - plánované

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci,
odstránenie rozhlasových stĺpov (TJ
Družstevník Veterná Poruba)
Zahájenie oplotenia detského ihriska –
svojpomocne hasiči a stolní tenisti
Nový asfaltový koberec na ceste k hasičskej
zbrojnici a autobusovej garáži
Nový asfaltový koberec na ceste na cintorín
a nový priepust – spolufinancované obcou
a PD Smrečany
Obnova strešného plášťa na streche obecného
úradu a materskej školy, výmena odkvapových
žľabov
Úprava vstupu do suterénu kultúrneho domu,
chodník popri kultúrnom dome, úprava vstupu
pri zadnom vchode
Zvedenie vody do rigolov popri ceste na
Hriadkach, vypílenie stromov pri prístupovej
ceste k veľkým kontajnerom
Úprava plochy pod kontajnery na separovaný
odpad na Čeliskách – svojpomocne stolní
tenisti, nákup veľkoobjemových kontajnerov
Prekrytie rigola od s.č. 96
Stavebné povolenia na miestnu komunikáciu,
inžinierske siete a vodovod pre nový stavebný
obvod Lokalita Pri ihrisku – pre domy popri
ihrisku
Vybudovanie vodovodného rozvodu pre prvé
rodinné domy v Lokalite Pri ihrisku
Geodetické zameranie cesty Čeliská

V spolupráci so Slovak Telekom vyriešiť problém
okolo nevhodného umiestnenie telefónnych
stĺpov a telefónneho vedenia
Dokončenie oplotenia detského ihriska
Odstránenie drevenej stavby/triela, osadenie
novej garáže pre požiarnu techniku - hasiči
Uzavretie rigolov od priepustu pri PD po bytovku,
vybudovanie odstavnej plochy pri hlavnej bráne
na cintorín, oplotenie cintorína
Detské ihrisko oproti KD – žiadosť o dotáciu
z Úradu vlády z programu Šport
Úprava hlavného vstupu do kultúrneho domu,
úprava chodníka, bezbariérový prístup
Realizácia nového prístupu k veľkoobjemovým
kontajnerom a položenie kábla pre kamerový
systém
Dokúpenie veľkého kontajnera na drobný
stavebný odpad, doriešenie štiepkovania konárov

Úprava terénu, zatrávnenie rigola pod s.č. 96
Stavebné povolenia na miestnu komunikáciu,
inžinierske siete a vodovod pre nový stavebný
obvod Lokalita Pri ihrisku – pre druhú časť ulice
od s.č.33 po ihrisko
Vybudovanie kanalizačného zberača pre
stavebný obvod a cesty popri ihrisku
Geodetické zameranie buniek na futbalovom
ihrisku pre majetkoprávne vysporiadanie
a ostatné cesty v obci
Podané žiadosti na stavebný úrad o vydanie
Vydanie územného povolenia a následne
územného rozhodnutia pre Slovenskú lekársku stavebného povolenia na realizáciu projektu Oáza
komoru na doškoľovacie stredisko a pre p.
pokoja – doškoľovacie stredisko a výstavba
Poliaka na výstavbu domov v Oáze pokoja
domov

