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Dobrý deň vážení spoluobčania milý hostia
Vitajte na slávnostnom otvorení
zrekonštruovaného Kultúrneho domu.
V roku 2017 vyšla výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry
podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry.
Na túto výzvu som zareagoval a predložil som to poslancom obce,
ktorý mi dali súhlas na všetky právne úkony, ktoré s projektom
súvisia. .S projektom , ktorý pripravil ešte môj predchodca Štefan
sme sa pustili do podania žiadosti.
Samotný projekt nám pomohla spacovať firma Geminy Group
. 30.11.2017 sme podali žiadosť na sumu 145 182,04eur.
Začiatkom tohto roka sme dostali informáciu o pridelení
finančných prostriedkov vo výške 139 053,30 eur a po podpise
zmluvy 23.04.2019 sme mohli pristúpiť k realizácii. Súčasne sme
podali aj projekt na rekonštrukciu vykurovania na Enviromentálny
fond vo výške 36 435, 36eur, kde nám bolo odsúhlasené 30 000,eur.
Práce začali odovzdaním budovy zhotoviteľovi firme Enertex
20.05.2019 a ukončené boli 27.09.2019.
Kolaudácia prebehla dňa 19.11.2019.
Počas prác sme museli riešiť niekoľko nedostatkov na ktoré
projekt nemyslel , ako napríklad elektroinštalácia – staré
hliníkové rozvody sme komplet vymenili, tým pádom bolo nutné
riešiť nové omietky, v projekte nezaradené maľovky a úpravy
podláh a vybudovanie WC pre imobilných.
Z vlastných zdrojov sme preinvestovali na prácach navyše
34 624,20eur.
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Ako sami vidíte, nie je to konečná suma. Začali sme dopĺňať
interiér kultúrneho domu zariadením , kúpili sme garniže, záclony,
stoly a budeme pokračovať vo vybavení malej sály, úprave vstupu
a vybudovanie parkoviska pozdĺž kultúrneho domu. To sú ďalšie
moje plány, ktoré samozrejme musím mať odsúhlasené
poslancami obce a potom zrealizovať. A práve teraz sa chcem
poďakovať poslancom za ich doterajšiu prácu a podporu.
Za sedem mesiacov sa podarilo takto pretvoriť kultúrny dom ,
a chcem sa poďakovať všetkým ktorý nám pri to pomáhali, počnúc
stavebným úradom ,ktorý nám bol pridelený obec Kaplna
a p.ing. Kaiserovej, projektantovi Ing Richardovi Takáčovi, ďalej
Ing Jánovi Vargovi a Mgr Petre Andrejkovičovej za Geminy
Group, týto všetci pripravili projekt tak, aby firma Enertex
úspešne mohla pod dohľadom p.Porubčana zrealizovať
rekonštrukciu. Vďaka patrí firme Elektrostavex – rekonštrukcia
elektroinštalácie, Marianovi Bratekovi – maliarske práce,
p.Markotanovi a Krajčovičovi – renovácia drevených podláh,
ďalšie drobné práce p.Pavol Augustín, p.Tibor Tanács
a samozrejme rod. Krajčovičovej našim susedom, ktorí nám
umožnili a strpeli nás pri prácach z ich strany pozemku..
Poďakovať sa chcem všetkým, ktorý sa zúčastnili brigád pri
upratovaní kultúrneho domu, zamestnancom Ľubomírovi Pavčovi
a Františkovi Hincovi a hlavne Lenke Galovičovej, ktorá
zastrešuje celú administratívu projektu.
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