
Prehľad práce za mesiac M A R E C 2015 

 

2.3. – pracovná porada a stretnutie s občanmi 

        -  pracovné stretnutie ohľadom rozšírenia verejného osvetlenia 

        -  účasť na Výročnej členskej schôdzi – Jednota dôchodcov 

3.3. -  pracovná porada so správcom webu – modernizácia internetovej stránky.  

           Tí, čo navštevujú našu stránku si už všimli zmeny. Boli aj doplnené viaceré 

           informácie o obecnom úrade a kontakty na zamestnancov . Na stránke sa naďalej pracuje 

           a v najbližšej dobe budú zapracované ďalšie novinky. 

        -  vybavovanie agendy a stretnutie  so zástupcom pohrebnej služby 

        -  Stavebný úrad Nováky 

        -  účasť na pohrebnom obrade 

4.3. -  Prokuratúra Prievidza 

        -  pracovné stretnutie so starostami okolitých obcí 

        -  kontrola vykonaných prác 

5.3.  -  určovanie drevín vhodných na vypílenie 

        -   Katastrálny úrad Prievidza 

         -  riešenie sťažností občanov na dopravné značenie 

6.3.  -  pracovné stretnutie s dopravným analytikom o možných riešeniach križovatky pred Jednotou  

            a doplnenie značiek v obci 

8.3.  -  účasť na Výročnej členskej schôdzi Klubu dôchodcov. Na stránku obce som pridal pár  

            fotografií, na ktorých vidno, že schôdza bola pripravená na vysokej úrovni.  

9.3.  -  pracovná porada 

         -  riešenie sťažností občanov na parkovanie v obci – neprejazdné ulice 

         -  pracovné stretnutie so správcom farnosti 
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10.3. – kontrola vykonaných prác 

          -  Daňový úrad Prievidza 

          -  účasť na pohrebnom obrade 

11.3. -  príprava podkladov  na vypracovanie Plánu hosp. a soc. rozvoja obce na r. 2015-2020 

          -  pracovné stretnutie ohľadom poistenia majetku obce 

12.3. -  určenie vodných tokov na čistenie s pracovníkom Povodia Váhu a dohoda na termíne prác 

          -  vypracovanie žiadosti na prenájom pozemku pred Poštou. Tento pozemok je dlhé roky       

              nevyužívaný a myslím si, že by bol vhodný ako parkovacia plocha či už pre klientov Pošty,  

              alebo ľudí, ktorí idú do kostola. Týmto by sa aj toto priestranstvo skrášlilo a udržovalo, ale 

              čo je najdôležitejšie, plnilo by aj svoj účel v prospech občanov. 

13.3. -  porada s riaditeľom ZŠ 

          -  zasadanie  starostov a primátorov Združenia miest a obcí Hornej Nitry 

16.3. -  pracovná porada 

          -  zabezpečenie reziva na „opekačkovú zónu“ pri studničke pri pieskovni 

          -  vybavovanie agendy a pracovná porada s riadiacim pracovníkom prevádzky o ďalšej práci 

17.3. -  stretnutie so záujemcom o vyradenú techniku z prevádzky a dohodnutie podmienok prevozu 

          -  stretnutie s občanmi – ďalšie kroky pri úprave cintorína. 

             Ako ste si už mohli všimnúť, pustili sme sa do úprav na cintoríne a okolia Domu smútku. 

             Začali sme s výrubom stromov, ktoré už robili viac škodu ako prospech. Upravilo sa okolie  

             Domu smútku, zabezpečila sa výroba tabúľ na vyznačenie hrobových miest 

             a rozbehol som prípravné práce na zhotovenie prístrešku pri Dome smútku, ktorý by  

             väčšina z Vás uvítala a dúfam, že sa mi všetko podarí zrealizovať v čo najkratšom čase. 

18.3. -  riešenie problémov s parkovaním pri Priehrade s predsedom Rybárskeho zväzu, určenie 

              miesta na vybudovania parkovacej plochy 

           - Daňový úrad Prievidza 
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19.3.  – Všeobecná zdravotná poisťovňa a Sociálna poisťovňa Prievidza 

           -  úprava cintorína a opilovanie drevín - celkom rád som si obliekol montérky a chopil sa 

               motorovej píly.   

20.3. -  agenda, stretnutie s občanmi – padajúce suché konáre na cintoríne a pred kostolom 

          -  Katastrálny úrad Prievidzi 

23.3. -  pracovná porada, kontrola vykonaných prác 

          -  stretnutie so zástupcami Klubu kanoistov Nováky – usporiadanie pretekov na Priehrade 

          -  pracovné stretnutie s klampiarom – oprava dažďových zvodov na Dome smútku 

24.3. -  stretnutie s občanmi – informácie ohľadom vybudovania splaškovej kanalizácie. Čo sa týka 

             kanalizácie, vrátili sa nám ďalšie návratky. StVPS podnikli ďalšie kroky k odkúpeniu pozemkov  

             pod ČOV. 

25.3. -  pracovné stretnutie – Správa ciest – vybavenie dovozu výfrezkov. 

             Po vzájomnej dohode nám bezplatne doviezli výfrezky ,ktoré  použijeme pri opravách ciest. 

          -  stavebné konanie – kolaudácia chaty v rekreačnej oblasti 

          -  doručenie žiadosti – Slovenská pošta, pozemok pred Poštou 

26.3. -  pracovné stretnutie s náčelníkom DHZ – povinnosti obce 

          -  Dopravný inšpektorát Prievidza, Hasiči Prievidza 

          -  stretnutie s pedagógmi MŠ. Toto sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov. Aj touto cestou 

             chcem všetkým našim pedagógom popriať k ich sviatku veľa trpezlivosti,  úspechov a energie. 

27.3. -  Deň narcisov. Aj tento rok sme mali možnosť kúpiť si a pripnúť na svoje oblečenie žlté narcisi,  

              ako symbol solidarity s ľuďmi postihnutými zákernou chorobou. Chceme  im tak pomôcť vo 

              chvíľach, keď im nie je ľahko... Veľká vďaka patrí aj p. učiteľkám a žiačkam ZŠ, ktoré sa  

              podujali vyzbierať peniaze a zaslať Lige proti rakovine. 

          -  kontrola vykonaných prác 
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          -  porada s riadiacim pracovníkom prevádzky 

          -  pracovné stretnutie ohľadom rekonštrukcie zasadačky Ocú 

          -  riešenie sťažností občanov – prerastajúce dreviny zo susedných pozemkov  

29.3. -  účasť na Valnom zhromaždení Urbariátu Nitrianske Rudno 

30.3. -  pracovná porada 

          -  príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva 

          -  Úrad práce Prievidza .Podpísanie pracovných zmlúv dvom zamestnancom, ktorých mzdu nám  

             refunduje  Úrad práce.                           

          -  pracovná porada s poslancami OZ 

          -  zasadnutie obecného zastupiteľstva. Aj tu som oboznámil občanov s vykonanými prácami, no 

             mrzí ma, že stále sa zasadnutia zúčastňuje málo občanov. Viem, že máte svoje problémy 

             a starosti, no bol by som rád, keby ste sa zasadnutí zúčastňovali vo väčšom počte. 

31.3. -  Zasadnutie Združenia miest a obcí Hornej Nitry v Kanianke 

 

...a Marec – mesiac knihy je za nami. Dúfam, že ste si nejakú knihu prečítali, ak nie aspoň pozreli. 

Máte možnosť tak urobiť aj v našej knižnici, ktorá je pre Vás otvorená v pondelok a v stredu od 15.00 

do 17.00 hodiny. Okrem toho to bol mesiac rôznych sviatkov, ktoré som už spomenul. V dedine sme 

mali novinku – pozametanie ulíc a taktiež sme zaviedli odvoz konárov. Dúfam, že Vás to potešilo 

a túto službu ste využili. Mrzí ma, že niektorí občania rozhlas nepočujú a ich konáre naďalej 

prekrývajú dopravné značky,  alebo zasahujú do ciest. Ale čo už, možno sa  nabudúce pridajú k tým, 

ktorým na poriadku záleží.  A na čo sa môžeme tešiť v apríli? Hlavne na Veľkú Noc . Slávenie Veľkej 

noci nech je pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.  

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody zo srdca 

praje     

  

                                                                                               Robert   Š t r b á k  

                                                                                                  starosta obce         

 
 


