Čierne tesne po dokončení diaľnice D3 v júni 2017.

Ponúkam slušnú a poctivú prácu
v prospech všetkých občanov.

Našu dedinku nám zanechali naši predkovia, aby sme ju ďalej rozvíjali.

Pavol Gomola

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov

Výstavba novej medzinárodnej cesty s altánkom na spoločenské akcie

Postupná rekonštrukcia miestnych komunikácií do všetkých osád a ulíc

Výstavba nových ciest do odľahlých osád

Vykúpenie a scelenie pozemkov so zavedením inžinierskych sietí pod IBV
(týmto bola v obci vytvorená nová osada na pôvodnej sihle)

Výstavba nových bytov, vrátane parkovísk, oddychových zón a detských ihrísk
pri bytových domoch

Kompletná rekonštrukcia všetkých škôl

Vybudovanie nových ihrísk a športovísk, ako aj vybavenie a modernizácia interiéru
škôl nábytkom a modernou technikou

Kompletná rekonštrukcia a nadstavba budovy, čím vzniklo 20 nových bytov a boli rozšírené
priestory existujúcej materskej školy, ako aj zmodernizované zdravotné stredisko

Modernizácia zdravotného strediska, čakární a ordinácií
obvodného a detského lekára

Budovanie nových autobusových zastávok, parkovísk a odstavných plôch

Budovanie strojového parku a materiálneho zázemia pre DHZ, rekonštrukcia pamiatok, vytvorenie
turistického miesta Trojmedzie a založenie tradície spoločných sv. omší, stavania májov...

Rekonštrukcia vnútorných priestorov šatní futbalistov a budovanie podmienok
pre rozvoj futbalu v našej obci

Rekonštrukcia priestorov Technických služieb obce Čierne

Celková rekonštrukcia budovy Obecného úradu, Pošty a Kultúrneho domu

V roku 2018 bola dokončená aj úprava interiéru obecného úradu.

Volebný program
2018 – 2022
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Výstavba športovej haly pri Základnej škole Čierne-Ústredie
Dokončenie rekonštrukcií miestnych komunikácií
Celková rekonštrukcia chodníkov popri hlavnej ceste I/12
Nové pouličné osvetlenie popri hlavnej ceste I/12 na Vyšnom konci
Nové pouličné osvetlenie popri ceste III/2010 stredom dediny
Výstavba chodníka od hlavnej železničnej stanice do osady U Kadelov
Celková rekonštrukcia hasičskej budovy na Vyšnom konci
Rekonštrukcia celého úseku Benčíkovho potoka
Dokončenie spevnenia dna a brehov rieky v osade U Grochalov
Vytvorenie parkoviska pred Obecným úradom
Vytvorenie informačného centra prestavbou odkúpenej budovy
od rodiny Purkovej
Materská škola Ústredie – rekonštrukcia podláh a kotolne
Materská škola Vyšný koniec – rozšírenie kapacity formou ďalšej
prístavby k pôvodnej budove, aby bola dostatočná kapacita pre
všetky deti
Pri Základnej škole na Vyšnom konci vybudovať ďalšie
športoviská na zelenej ploche vrátane malého hľadiska vo svahu
Výstavba vodojemu pre osady U Mojov a Slivkov
Napojenie ďalších rodinných domov na splaškovú kanalizáciu
Vytvorenie stavebných parciel na výstavbu rodinných domov
Zriadenie ďalších detských ihrísk v zastavaných častiach obce
Stavba obslužnej budovy pri futbalovom štadióne
Rekonštrukcia sedadiel na tribúne futbalového štadióna
Montáž zavlažovacieho systému hracej plochy futbalového ihriska
Stavba obslužnej budovy na turistický ruch v osade U Moravcov
Doplnenie kamerového systému pri Kostole sv. Petra a Pavla
na Vyšnom konci
Previesť nový náter železničného nadchodu pri hlavnej
železničnej stanici
Odstránenie skladu Poľnohospodárskeho družstva
pri hlavnej železničnej stanici
Na tejto ploche vytvorenie parkoviska a vybudovanie chodníka
k železničnej stanici
Vybudovanie oddychového strediska pri rybníku
Pomoc pri oprave farského kostola

n Pomoc pri rekonštrukcii Kaplnky Panny Márie pri Domove
sociálnych služieb
n Modernizácia Domu smútku s priľahlým parkoviskom
n Doplnenie Stašovho cintorína o zábradlie a zeleň
n Podpora všetkých záujmových združení v obci (Futbalový klub
ŠK Čierne, DHZ, Jednota dôchodcov, FSk Ozvena, Slovenský zväz
červeného kríža, Turistický klub AHA, Včelári, Holubári, Záhradkári,
Poľovnícky zväz...)
n Dokončenie prepojenia miestnou komunikáciou na Hrčavu
n Dokončenie prepojenia miestnou komunikáciou cez Valy, ktorá bude
slúžiť ako cyklokomunikácia
n Stavba vyhliadkovej veže ako turistickej zaujímavosti
pripomínajúcej stredovekú históriu na Valoch
n Výstavba nového mosta na Trojmedzí
n Pokračovanie a ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce v rámci
Trojmedzia (1. máj, Slávenie spoločných sv. omší na Trojmedzí,
Goralský maratón, Silvester)
n Podpora rozvoja miestnej kultúry, kultúrnych a spoločenských
podujatí pre všetkých obyvateľov

Projekt vyhliadkovej veže na Valoch, ktorá poskytne pohľad
do troch štátov Európy

Realizačný projekt na výstavbu oddychového strediska
pri rybníku

Realizačný projekt na stavbu budovy služieb pre turistov
a všetky záujmové združenia v osade U Moravcov

Základná
škola

Projekt na stavbu budovy v areáli šk Čierne, ktorá bude určená
na spoločenské podujatia a stretnutia

Realizačný projekt na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice
Realizačný projekt na výstavbu športovej haly
pri Základnej škole Ústredie

