
Prehľad práce za mesiac APRÍL 2015 

     Aj v apríli bolo roboty dosť, ubehol ako voda a toto som stihol: 

 1.4. – príprava podkladov na vypracovanie Programu hosp. a sociálneho rozvoja obce  

           od Stredoslovenskej energetiky, SPP, StVPS, OÚ Prievidza – životné prostredie 

2.4. -  pracovná porada – rozdelenie úloh 

        -  stretnutie so správcom farnosti (postup pri výrube drevín na farskom pozemku) 

        -  stretnutie s občanmi (sťažnosti na znečistené priestranstvá) 

7.4. -  kontrola vykonaných prác, vybavovanie agendy, výrub drevín na Priehrade (vhodný postup, 

           aby nedošlo k poškodeniu majetku) 

8.4. -  agenda – podpisovanie daňových výmerov 

        -  Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Prievidzi – podpis zmlúv 

        -  nákup elektromateriálu 

        -  pracovná porada s poslancami OZ a nájomcom ATC Nitrianske Rudno 

9.4.  –zabezpečenie drevnej hmoty na prístrešok pred Dom smútku 

        -  obhliadka čiernych stavieb pri vodnej nádrží 

        -  stavebné konanie 

10.4.- školenie samosprávy v Banskej Bystrici 

13.4.- pracovná porada 

         - opilovanie kríkov + odvoz 

         - Okresný úrad v Prievidzi 

         - príprava materiálov na oslavy 740. výročia obce. Tento rok nás čaká oslava okrúhleho výročia  

            vzniku našej obce. Oslava bude spojená s Rudnianskym dňom 18.7.2015. Spolu s kultúrnou  

            komisiou a záujmovými združeniami pripravujeme pre Vás bohatý program. 

14.4.- agenda 

         - spisovanie závad na bytovke a vybavovanie ich odstránenia, odvoz zeminy na ul. Podhorská 

15.4.- pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ 

         - kontrola prác na rekonštrukcii strechy na MŠ a porada s vedúcim prevádzky 
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16.4. - Slovenský pozemkový fond – riešenie prístupových ciest  

          - zisťovanie vlastníkov čiernych stavieb pri náučnom chodníku 

17.4. – zasadnutie Združenia regionálneho rozvoja Hornej Nitry v Lehote pod Vtáčnikom 

20.4. – pracovná porada – rozdelenie úloh 

          - stretnutie so zástupcom DHZ – vydláždenie okolia Sochy sv. Floriána. Dňa 3.5.2015 sa  

             konalo odhalenie a vysvätenie sochy pred hasičskou zbrojnicou. Akcia bola pripravená 

             na vysokej úrovni, našim hasičom patrí za prípravu a zorganizovanie veľká vďaka. Tak, ako 

             som vravel v príhovore, prajem im veľa zdravia a nech im kamarátske vzťahy a toto nasadenie    

             vydržia čo najdlhšie. Viac o akcii sa dozviete v samostatnom príspevku na stránke obce. 

21.4. – stretnutie s občanmi – poruchy rozhlasu a verejného osvetlenia 

          - zasadnutie odborového zväzu 

22.4. – pracovná porada so starostami okolitých obcí – kanalizácia 

          - pracovné stretnutie so zástupcom firmy – obnova a generálne opravy vozového parku 

23.4. – príprava materiálov na školenie CO 

           - školenie CO 

           - nákup materiálu na opravu verejného osvetlenia 

24.4. – kontrola vykonaných prác a prác na streche MŠ 

           - školenie v Bánovciach nad Bebravou 

           - účasť na pohrebnom obrade 

27.4. – pracovné stretnutie – domáce kompostéry – vhodné riešenie pri spracovaní biologicky  

             rozložiteľného odpadu 

28.4. – Snem Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave – Inchebe. Bol to snem, ktorý sa konal po 

             komunálnych voľbách a v súlade so stanovami ZMOS bol snemom, na ktorom sa volil nový 

             predseda ZMOS, ktorým sa na nasledujúce štvorročné obdobie stal  Michal Sýkora. Na 

             rokovaní snemu sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia - prezident SR A. Kiska, predseda NR SR 
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              P. Pellegrini, predseda vlády SR R. Fico, podpredsedovia vlády ako aj ministri, poslanci 

              parlamentu, predstavitelia politických strán, konzulátov, významných inštitúcií a zahraniční 

              hostia z partnerských samosprávnych  združení. Viac o sneme ako aj o celej organizácií sa 

              dozviete na www.zmos.sk 

29.4. – školenie samosprávy v Nitre 

30.4. – kontrola vykonaných prác 

           - zabezpečenie vypílenia drevín ohrozujúcich nehnuteľnosti 

           - ÚPSVaR, Prievidza – podpis zmlúv 

           - Kataster nehnuteľnosti – list vlastníctva potrebný k podaniu žiadosti na umiestnenie  

             polyfunkčného ihriska v ZŠ 

 

Máme tu mesiac máj- vraj najkrajší mesiac roka. Dúfam, že ste sa nezabudli 1.mája  bozkať pod 

čerešňou... 

8. mája sa bude po dlhých rokoch konať na „Okrúhlej“ vatra, všetci ste pozvaní. A druhú májovú 

 nedeľu oslávime Deň matiek. Tak nech sa Vám darí, pekné dni a veľa zdravia Vám praje 

 

  

                                                                                                                                           starosta  

 


