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     Prvý septembrový pracovný deň bol aj prvým dňom pre žiakov 
a pedagógov v školskom roku 2020/2021. Tak ako na konci školského 
roka, aj teraz som sa im mohol prihovoriť len prostredníctvom školského 
rozhlasu. Pokračoval som stretnutím s p. farárom a priestupkovým 
konaním voči nelegálnemu ukladaniu odpadu. Venoval som sa aj mailovej 
agende a o 18.00 hod. ma čakalo stretnutie s členmi stavebnej komisie. 
Riešili sme podnet na preverenie drobnej stavby, ktorá údajne nebola v 
súlade s projektom stavby. Na mieste sme konštatovali, že stavba je v 
súlade s projektovou dokumentáciou. Mal som stretnutie aj s fotografom, 
ktorý pripravuje zábery našej obce pre ďalšie spracovanie. V prvý 
septembrový piatok som zosobášil snúbencov, ktorí si vybrali náš úrad pre 
uzavretie manželstva.
     V pondelok 7.septembra som prevažnú časť pracovného dňa venoval 
občanom, ktorí sa striedali s rôznymi požiadavkami a sťažnosťami, či už 
na tých, ktorí rušia nočný kľud, ako aj na dažďovú vodu zo susedných 
pozemkov. Príprava prác a projektov stále pokračuje. Odvodnenie ulíc ako 
aj výmeny striech na obecných budovách finišujú. Poopravovali sme 
znovu pár výtlkov a opäť sa venujeme aj projektu odkanalizovania celej 
obce. 
     V novom týždni sme si užili dva dni voľna a v stredu som sa zúčastnil 
školenia o novinkách v odpadovom hospodárstve. Rozlúčil som sa s našim
spoluobčanom, ktorý tragicky zahynul. Takéto udalosti ma vždy 
zasiahnu... 
Ukončili sme verejnú súťaž na výstavbu bytového domu. S hlavným 
kontrolórom a predsedom finančnej komisie sme sa venovali príprave 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Na zasadnutí poslancov OZ sme prejednali dofinancovanie našich škôl, 
neschválili viacero žiadostí a hlavne som poslancov oboznámil s mojimi 
zámermi. Všetko podstatné sa dozviete na www.nitrianskerudno.sk. 
Stretnutie v Nitre som inicioval za účelom získania informácií  o 
aktuálnych výzvach. Venoval som sa agende a úlohám vyplývajúcich z 
uznesení OZ. Koncom týždňa ma čakalo pár rokovaní ohľadom bytového 
domu a rekonštrukcie strechy na budove Ocú. S pracovníkmi prevádzky 
sme určili ďalší postup prác a dohodli sme sa aj na tom, ako postupovať 
pri  nakladaní s odpadmi, ktoré vozíte na zberné miesto. Najdôležitejšou 
vecou v tomto mesiaci bolo ukončenie verejného obstarávania na 
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dodávateľa stavby bytového domu a čaká ma podpis zmluvy.
     September je za nami a máme tu opäť nové opatrenia, ktoré nám 
prinieslo šírenie koronavírusu. Všetkým Vám želám pevné nervy a hlavne 
pevné zdravie.
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