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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v nitrianskom Pravne
Mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
na 30. novembra 2011 zvolal starosta
obce Ing. Jozef Balčirák, privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasadnutie bolo
zvolané v zmysle zák. č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s určením miesta a času
konania zasadnutia s programom, ako
bol zverejnený. Vysvetlil potrebu zvolania zasadnutia za účelom prerokovania
neodkladných záležitostí súvisiacich
s výstavbou ďalších bytoviek v obci
Nitr. Pravno, k potrebe zabezpečenia
ﬁnančných prostriedkov zo ŠFRB formou dotácie s dodržaním stanovených
termínov. Ďalej konštatoval, že sú prítomní 10 poslanci a tak je rokovanie
zastupiteľstva uznášania schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby za program hlasovali. Poslanci
odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva.
Rokovanie sa uberalo nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Nitr. Pravno a ﬁrmou
MV STAVING

4. Návrhy VZN na rok 2012
5. Rôzne – diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
Informáciu s vysvetlením potreby
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Nitr. Pravno a firmou MV
STAVING k zabezpečeniu výstavby
ďalších dvoch bytoviek v obci predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Prehodnotil všetky klady a negatíva,
ktoré súvisia s uzatvorením zmluvného
vzťahu.
Informoval poslancov o potrebe
uzatvorenia zmluvného vzťahu s bankou o kontokorentnom úvere na úhradu záväzkov, vo forme vystavenia vlastnej blakozmenky, zabezpečenie úveru
zo ŠFRB na odkúpenie a dokončenie
NBD G vo výške 630.000,- € formou
bankovej záruky. Návrh zmluvy obdržali poslanci.
Informáciu k návrhom VZN pre rok
2012 predložila Boďová Ľubica – prednosta OcÚ spolu so starostom obce.
Návrhy obdržali poslanci e-mailom na
preštudovanie s možnosťou predloženia návrhov do 15. 12. 2012 kedy budú
VZN schvaľované.
Návrhy VZN na rok 2012 budú
zverejnené od 1. 12. 2011 na úradnej
tabuli na OcÚ N. Pravno a na internetovej stránke obce Nitr. Pravno.

Starosta obce vyzval prítomných,
aby v diskusii predložili svoje návrhy
a pripomienky k jednotlivým bodom
programu prípadne iným otázkam
života obce.
Poslanci požadovali vysvetlenie
k problematike výstavby bytoviek
v obci navrhovanou formou, dali však
podporné stanovisko pre navrhovaný
spôsob, ktorý je pre obec výhodný z dôvodu, že obec nemusí nič investovať.
Podporné stanovisko vyjadril aj predseda komisie výstavby p. Ing. arch. Grom
Marian. Podporil navrhované riešenie,
ktoré bolo predmetom rokovania viacerých zasadnutí komisie výstavby a tiež
komisie finančnej.
Poslanci sa zaujímali aj o skutočnosť, ako sa bude postupovať v prípade,
že obec nedostane dotáciu zo ŠFRB
a komu zostanú rozostavané bytovky.
Opodstatnenosť zabezpečenia úveru
formou bankovej záruky až do kolaudácie, prijatie kontokorentného úveru
vo výške 80.000,- € vysvetlil starosta
obce Ing. Balčirák Jozef.
Po vyčerpaní prediskutovanej problematiky starosta obce diskusiu ukončil
a vyzval predsedu návrhovej komisie
Ing. arch. Groma Mariana, aby predložil návrh na uznesenie.
U z n e s e n i e č.10/2011
Obecné zastupiteľstvo v Nitrian-

skom Pravne:
I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
Informáciu o predložených návrhoch VZN na r. 2012.
II. S c h v á l i l o
a) Podpísanie zmlúv o budúcej
kúpnej zmluve na rozostavané stavby:
Nájomný bytový dom G - 18 b.j.
Nitrianske Pravno, lokalita Farské
a prislúchajúcej technickej vybavenosti
Nájomný bytový dom H - 18 b.j.
Nitrianske Pravno, lokalita Farské
a prislúchajúcej technickej vybavenosti
b) Podpísanie nájomnej zmluvy
na prenájom pozemku pod výstavbu
bytových domov G,H.
c) Prijatie kontokorentného úveru
vo výške 80 000,- EUR vo VÚB, a.s.
na úhradu záväzkov vzniknutých pri
výkone činnosti.
d) Zabezpečenie úveru podľa zmluvy o kontokorentnom úvere vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky obce
a podpísania dohody o vyplňovacom
práve
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov
k hlasovaniu za predložený návrh na
uznesenie.
1. Za prijatie návrhu hlasovalo –
8 poslancov.
2. Proti návrhu hlasoval –
1 poslanec – Ing. Pekár
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3. Zdržala sa hlasovania –
1 poslankyňa – Mgr. Heldiová
Keďže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný, starosta obce
Ing. Balčirák Jozef poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie vyhlásil za skončené.
...............................................
Ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne sa
konalo ako posledné a to 15. 12. 2011.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne zvolal starosta
obce Ing. Jozef Balčirák, privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných.
Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané
v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
s určením miesta a času konania zasadnutia s programom ako bol zverejnený.
Ďalej konštatoval, že sú prítomní
10 poslanci, 1 poslankyňa je
ospravedlnená, tak je rokovanie
zastupiteľstva uznášania schopné.
Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. Vyzval poslancov,
aby za program hlasovali. Poslanci
odsúhlasili navrhnutý program
zastupiteľstva.
Rokovanie sa uberalo nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
5. Návrh rozpočtu obce na rok
2012 – 2014
6. Správa HK obce o vykonaných
kontrolách za II. polrok 2011 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na
r. 2012, plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2012
7. Návrh VZN č. 3/2011 o dani
z nehnuteľnosti na r. 2012
8. Návrh VZN č. 4/2011 o miestnej
dani za psa na r. 2012
9. Návrh VZN č. 5/2011 o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva na r. 2012
10. Návrh VZN č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci Nitr.
Pravno pre r. 2012
11. Návrh VZN č. 7/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitr.
Pravno pre r. 2012
12. Návrh VZN č. 8/2011 o zákaze
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predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
a verejných priestranstvách v obci Nitr.
Pravno
13. Návrh VZN č. 9/2011 o úprave
nájmov bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno
14. Návrh – Príloha č. 1 k VZN č.
1/2009, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb
15. Návrh – Doplnok č. 6 k VZN
č. 2/2008 ktorým sa určujú miesto
a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach a podmienky
úhrady príspevkov v školských jedálňach
16. Výstavba nájomných bytových
domov v obci
17. Odvolanie a menovanie nového veliteľa OHZ, doplnenie členov do
OHZ v N. Pravne
18. Rôzne – diskusia
19. Uznesenie
20. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr.
Pravne od posledného zasadnutia OZ
predložila p. Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu hlavného
kontrolóra o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva predložil p. Miklošovič
Peter – hlavný kontrolór obce Nitr.
Pravno. Návrh rozpočtu obce na rok
2012 – 2014 s odporúčanými zmenami predložila p. Margetová Eva – účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno. Správu HK
obce o vykonaných kontrolách za II.
polrok 2011 a stanovisko HK k návrhu
rozpočtu obce na r. 2012, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 predložil
hlavný kontrolór obce p. Miklošovič
Peter. Návrhy VZN na rok 2012 návrh
Doplnku č. 6 a Prílohy č. 1 predložila p.
Boďová Ľubica – prednosta OcÚ Nitr.
Pravno s návrhmi a odporúčaniami.
K výstavbe nájomných bytových
domov v obci, o potrebe schváliť
uznesenie, ktoré je potrebné priložiť
ku žiadosti o dotáciu zo ŠFRB na výstavbu ďalších dvoch bytoviek predložil
informáciu starosta obce Ing. Balčirák
Jozef. Návrh so zapracovanými bodmi
ku schváleniu sú uvedené v návrhu na
uznesenie, ktorý majú poslanci k dispozícii.
Žiadosť o odvolanie a menovanie
nového veliteľa OHZ, doplnenie členov
do OHZ v N. Pravne predložila Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
V ďalšom bode programu starosta
obce vyzval prítomných, aby v diskusii
predložili svoje návrhy a pripomienky

k jednotlivým bodom programu prípadne iným otázkam života obce.
Poslankyňa p. Drábiková Renáta
odporučila zverejniť v Pravnianskych
zvestiach VZN o zákaze požívania
alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách, VZN o zákaze prevádzkovať hazardné hry a prílohu k VZN
o sociálnych službách o poplatkoch za
opatrovateľskú službu a tiež list – odpoveď na výzvu k ponuke o spolupráci
predajne potravín LÍDL, a.s.
Ďalej sa poslanci zaujímali o poverenie starostu obce vykonávať zmeny
v rozpočte obce do výšky 3.320,- €,
požadovali vysvetlenie k poskytnutiu
kontokorentného úveru, odporúčali
hľadať možnosti získania finančných
prostriedkov v jednotlivých položkách
navrhnutého rozpočtu.
Prítomní občania predložili požiadavku na urobenie nápravy v doručovaní Pravnianskych zvestí, nakoľko
posledné čísla Pravnianskych zvestí
neboli riadne do všetkých domácností
doručené, požadovali zo strany Obecného úradu vykonať nápravu.
Na jednotlivé diskusné príspevky
odpovedal starosta obce Ing. Balčirák
Jozef.
Po vyčerpaní prediskutovanej problematiky starosta obce diskusiu ukončil
a vyzval predsedu návrhovej komisie p.
Kubíčka Petra, aby predložil návrh na
uznesenie.
U z n e s e n i e č. 11/2011
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra
obce o vykonaných kontrolách za II.
polrok 2011 a stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na r. 2012.
c/ Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
d/ Návrh programového rozpočtu
obce Nitr. Pravno na roky 2012 – 2014
II. P o v e r i l o
a/ Starostu obce Nitr. Pravno vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky
3.320,- € v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné zmeniť
celkový objem rozpočtových príjmov
a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka
bežného a kapitálového rozpočtu obce.
b/ Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok rok 2012 podľa
predloženého návrhu s doplnením

bodu: Kontrola predaja dreva na odvozných miestach.
III. O d v o l a l o
p. Borisa Kiaca, Nám. SNP č.
358/14, Nitr. Pravno z funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru v Nitr.
Pravne podľa predloženého návrhu
a zaraďuje ho v jednotke ako radového
hasiča.
IV. M e n o v a l o
p. Leitmana Miroslava, Sládkovičova ul. 713/1, Nitr. Pravno do funkcie
veliteľa Obecného hasičského zboru
v Nitr. Pravne podľa predloženého
návrhu.
V. S c h v á l i l o
a/ Programový rozpočet obce Nitr.
Pravno na r. 2012 ako vyrovnaný.
b/ VZN č. 3/2011 o dani z nehnuteľnosti na r. 2012
c/ VZN č. 4/2011 o miestnej dani
za psa na r. 2012
d/ VZN č. 5/2011 o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva na
r. 2012
e/ VZN č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Nitr. Pravno
pre r. 2012 a Kritériá na odpúšťanie
alebo zníženie poplatku za vývoz TKO
s navrhovanou zmenou
f/ VZN č. 7/2011 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno pre r. 2012
g/ VZN č. 8/2011 o zákaze predaja
a požívania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach a verejných priestranstvách v obci Nitr.
Pravno
h/ VZN č. 9/2011 o úprave nájmov
bytov vo vlastníctve Obec Nitrianske
Pravno
i/ Doplnok č. 6 k VZN č. 2/2008,
ktorým sa určujú miesto a čas zápisu
do základnej školy a výška mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov
v školských jedálňach
j/ Prílohu č. 1 k VZN č. 1/2009,
ktorým sa upravujú podmienky na
poskytovanie sociálnych služieb
k/ Predloženie žiadostí na MDVa
RR SR a ŠFRB na odkúpenie rozostavaného NBD G-18 b.j. a na jeho dokončenie a na odkúpenie a dostavbu
infraštruktúry k tomuto NBD.
l/ Spôsob financovania odkúpenia
a dokončenie bytového domu a infraštr.
nasledovne:
bytový dom G dotácia z MDVaRR
SR vo výške 210 000,- € (25% z OC

stavby/ úver zo ŠFRB vo výške 630
000,- € (75% z OC stavby/
infraštruktúra dotácia z MDVaRR
SR vo výške 37 080,- €
vlastné prostriedky 40 000,- €
m/ Vyčlenenie finančnej čiastky
v rozpočte obce na rok 2012 na splácanie úveru v rámci roka 2012 vo
výške – bytový dom G ( 6 mesačných
splátok) t.j. 11 000,- € a tiež čiastku na
dofinancovanie výstavby infraštruktúry
z vlastných zdrojov.
n/ Vo výdavkovej časti rozpočtu
obce vyčleniť 12 – násobok mesačných
splátok úveru pre byt. dom G v nasledujúcich rokoch a zabezpečiť splácanie úveru počas celej lehoty splatnosti
úveru.
o/ Pána Ing. Arch. Richarda Krajčiho – ako stavebný dozor pri realizácii
výstavby bytového domu G a infraštruktúry za úhradu vo výške 4.500,- €
s DPH.

p/ Kúpno-predajnú zmluvu medzi
kupujúcim – Obec Nitrianske Pravno
a predávajúcim – MV staving a.s. na
odkúpenie rozostavanej stavby - NBD
G-18 b.j. a technickej infraštruktúry.
r/ Zmluvu o dielo na dokončenie
rozostavanej stavby – NBD G-18 b.j.
a technickej infraštruktúry.
s/ Odmenu pre hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18c ods. 5 zákona č.
369/90 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov vo výške 30 % mesačného
platu za obdobie II. polroka 2011.
t/ Doplnenie stavu členov OHZ
v Nitr. Pravne podľa zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v súlade s vyhláškou č. 611/2006
Ministerstva vnútra SR o hasičských
jednotkách nasledovne: Lichner Patrik, Mlynská ul. 477/44, Nitr. Pravno
a Cachovan Dávid, Soľná 721/2, Nitr.
Pravno.

Základné štatistické údaje

o obyvateľoch našej obce za rok 2011
(údaje sú platné k 31. 12. 2011)

počet obyvateľov			
3 192
muži				1 586
ženy				1 607
živonarodení			
23
zomrelí				
81
prisťahovaní			
77
72
vysťahovaní				
OcÚ

VI. S ú h l a s i l o
a/ So spôsobom prenájmu bytov v zmysle §-u 11 a §-u 12 zák.
č.443/2010 Zb. z 26. októbra 2010
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zachovaní nájomného
charakteru bytov po dobu najmenej
30 rokov.
b/ S dodržiavaním podmienok
uvedených v nariadení vlády SR
č.637/2004 a vo vyhl. č. 161/2004
a č. 663/2004, ktorými sa upravujú
podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov
ŠFRB, o technických podmienkach
a o dĺžke času uskutočnenia stavby.
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov
k hlasovaniu:
1.Schválenie VZN /starosta obce
upozornil na chválenie VZN na r. 2012
je potrebná 3/5-vá väčšina prítomných
poslancov – všetci prítomní poslanci za

prijatie návrhu.
2. p. Heldiová odporučila za návrh
rozpočtu hlasovať samostatne.
Starosta obce vyzval poslancov na
hlasovanie.
– za prijatie návrhu rozpočtu hlasovalo – 8 poslancov za jeho prijatie
– zdržala sa hlasovania – Mgr. Heldiová Beáta
– proti navrhnutému rozpočtu – Ing. Pekár Peter
3. Ostatné body návrhu na uznesenie – hlasovali všetci 10-ti poslanci
za jeho prijatie.
Keďže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný, starosta obce
Ing. Balčirák Jozef poďakoval poslancom za spoluprácu v roku 2011, do nového roku 2012 poprial všetkým pevné
zdravie a pracovné úspechy, ostatným
prítomným za účasť a zasadnutie vyhlásil za skončené.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Spoločenská rubrika

Privítali sme nových občanov

V piatok 27. januára 2012 sme v Obradnej sieni
Obecného úradu v Nitrianskom Pravne privítali nových občanov, detičky, ktoré sa narodili v našej obci
v roku 2011 v mesiacoch september-december –
Nikola Ličková, Michal Čičmanec, Mária Páleschová, Jakub Chaben, Milan Jakubjak – vitajte medzi
nami!
OcÚ
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Všeobecne záväzné nariadenia
obce Nitr. Pravno na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2011 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia
obce pre rok 2012, ktoré sú platné od 1. 1. 2012.
Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitrianske Pravno č. 6/2011 na kalendárny rok 2012
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitrianske Pravno bol pre rok 2012 schválený vo výške 17,- €
na osobu/rok.
Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené vrátane Kritérií
na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za vývoz TKO.
Systém zberu komunálneho odpadu a separovaný zber v obci Nitr.
Pravno je na úrovni roku 2011.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o dani
z nehnuteľnosti č. 3/2011 na kalendárny rok 2012, Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o miestnej dani za psa
č. 4/2010 na kalendárny rok 2012 a Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva č. 5/1011 na kalendárny rok 2012 boli schválené bez
zmeny na úrovni roku 2011.
Úplné znenia všetkých schválených Všeobecne záväzných nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli na Obnecnom úrade v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce Nitr. Pravno
www.nitrianskepravno.sk.
...........................................................................................
Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ustanovení § 10 ods. 5 písm. d/ zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre
obec Nitrianske Pravno
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2011
o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území
obce Nitrianske Pravno.
§1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je regulovať vývoj hazardných hier na
území obce v záujme zabezpečenia ochrany občanov pred sociálno-patologickými javmi vyvolanými hazardnými hrami.
§2
Základné ustanovenia
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celú obec Nitrianske Pravno
vrátane častí Solka a Vyšehradné.
(2) Na území obce Nitrianske Pravno sa zakazuje prevádzkovať:
– hazardné hry v kasíne,
– hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných
prístrojov,
– hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných
prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
– hry, ktoré spĺňajú podmienky definície hazardných hier podľa §
3 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. (avšak nie sú hazardnými hrami
uvedenými vustanoveniach § 3 ods. 2 písm. a) až h) tohto zákona).
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§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno dňa 15. 9. 2011.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30. 9. 2011.
(3) Subjekty, ktoré na území obce prevádzkujú hazardné hry, ktorých prevádzkovanie je od účinnosti tohto nariadenia zakázané, sú
povinné ukončiť prevádzkovanie týchto hazardných hier v termíne
do 31. 12. 2011.
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli
v obci Nitrianske Pravno dňa 31. 8. 2011
Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce
dňa 31. 8. 2011
Lehota pre podávanie pripomienok k návrhu VZN
končí dňa 14. 9. 2011
V Nitr. Pravne dňa 15. 9. 2011
Ing. Jozef Balčirák
starosta obce
...........................................................................................
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2009,
ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych
služieb v obci Nitr. Pravno zo dňa 21. 5. 2009
STANOVENIE ÚHRAD PRIJÍMATEĽA ZA
POSKYTNUTÚ SLUŽBU
1. Odľahčovacia služba – poskytovaná terénnou formou:
Poskytuje sa za úhradu:
1,- € za hodinu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy, podľa Časti II, Časti III a Časti IV, Prílohy č.4 k zákonu č.
448/2008 Z. z. v platnom znení.
2. Opatrovateľská služba – poskytovaná terénnou formou
Poskytuje sa za úhradu:
1,- € za hodinu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy, podľa Časti II, Časti III a Časti IV, Prílohy č.4 k zákonu č.
448/2008 Z. z. v platnom znení.
V Nitr. Pravne dňa 15. 12. 2011
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce
...........................................................................................
1. Táto príloha k VZN č. 1/2009 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 15. 12. 2011, 3/5-ou väčšinou
hlasov prítomných poslancov.
2. Táto príloha k VZN č. 1/2009 nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho zverejnenia na úradnej tabuli v obci Nitr. Pravno dňom 1. 1.
2012. Príloha č. 1 k VZN č. 1/2009 je platná od 1. 1. 2012.
3. Dňom účinnosti prílohy č. 1 k VZN č. 1/2009, ktorým sa upravujú
podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nitr. Pravno
sa ruší príloha č. 1 k VZN č. 1/2009 zo dňa 21. 5. 2009.
Táto príloha bola vyvesená na úradnej tabuli OcÚ Nitr. Pravno
a zverejnená na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 1. 12. 2011.
Táto príloha č. 1 bola zvesená z úradnej tabule dňa 1. 1. 2012
a tým nadobúda účinnosť.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno
č. 8/2011
o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach a verejných priestranstvách
v obci Nitr. Pravno
Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne na základe samosprávnej
pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods.
3 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. g), h) a n) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia :
§1
Predmet úpravy
1. Predmetom úpravy podľa tohto VZN je ustanovenie zákazu predaja a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach obce v časovom a územnom rozsahu
určenom týmto VZN.
2. V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien
a doplnkov obec môže vo svojom územnom obvode alebo svojich
územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného
obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch
predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na
iných verejne prístupných miestach.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a/ alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu,
b/ verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy na
území obce, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie, cesty, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy,
verejné plochy zelene, parky, lesy, záhrady, územia, ktoré slúžia
verejnému užívaniu a pod.,
c/ užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov
verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami
obvyklým spôsobom,
d/ miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce
alebo vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby prístupné
pre verejné užívanie tretím osobám,
e/ zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú a slúžia
k navodeniu zdravého spôsobu života obyvateľov obce a k trvalému
udržaniu pokojného stavu medzi obyvateľmi obce.
§3
Zákaz požívania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných v nasledovnom územnom
určení:
V časti obce Nitrianske Pravno:
a/ námestie SNP
b/ areál školy
c/ areál ihriska mimo oficiálnych podujatí
d/ cintorín, okolie Domu smútku
e/ autobusové zastávky

2. Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto § sa
nevzťahuje:
a/ na obcou povolený záber verejného priestranstva formou prevádzok (letné terasy a obdobné zariadenia), ktoré poskytujú občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby,
b/ na trhové akcie a jarmoky organizované obcou,
c/ na akcie a podujatia s vopred udeleným súhlasom obce,
§4
Spoločné ustanovenia
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, s ktorých prevádzkovou činnosťou súvisí predaj a požívanie alkoholických nápojov okrem vyhradených priestorov prenajatých za účelom
zriadenia letných terás, a ktoré sú umiestnené na území vymedzenom podľa § 3 a 4 tohto VZN, sú povinné upozorniť verejnosť na
zákazy a obmedzenia podľa tohto VZN.
2. Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie predaja alebo požívania alkoholických nápojov na
miestach určených v § 3 a 4, najmä ak:
a/ ide o organizované predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatia v obci,
b/ ide o organizované kultúrne podujatia obcou alebo s vedomím
obce,
§5
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a/ starosta obce
b/ poslanci obecného zastupiteľstva,
c/ hlavný kontrolór obce,
d/ obecný úrad – poverení zamestnanci,
§6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov.
2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť
v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-eur.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9
písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,-eur.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne svojim uznesením č. 11/2011
zo dňa 15. 12. 2011.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení o zákaze predaja a požívania
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a verejných priestranstvách v obci Nitr. Pravno na rok 2012 15. 12. 2011
3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
1.1.2012.
V Nitr. Pravne dňa 15. 12. 2011
Ing. Balčirák Jozef
starosta obce
Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno na internetovej
stránke Obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk od 1. 12. 2011.
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Anton Richter – 70. výročie úmrtia
Anton Richter sa narodil 21. marca 1961 v majetnej rodine z Nemeckého Pravna, ktorá vlastnila výrobňu na vlnenú látku. Mohli si
preto dovoliť tie najlepšie školy pre svojho syna. Základnú školu
navštevoval v rodne obci. Gymnázium absolvoval v Erlau vo vtedajšom Uhorsku. Potom pokračoval v štúdiu teológie a cirkevného
práva na univerzite v Budapešti. Po kňazskej vysviacke v roku 1884
začínal ako kaplán doma, v Pravne, neskôr ako farár v Kremnici.
Vo farnostiach vyučoval náboženstvo. V Banskej Bystrici prenášal
v seminári cirkevné právo, vo vyššej dievčenskej škole založil dievčenský spevácky zbor, zakladal rôzne cirkevné spolky. Bol prísnym,
ale spravodlivým učiteľom, profesorom, bol obľúbený u svojich
žiakov, pretože mal prirodzenú autoritu.
Vo svojej rodnej obci bol nápomocný pri obnove požiarom zničeného kostola. Finančne i materiálne zabezpečoval vnútorné zariadenie kostola, kaplnku Božieho hrobu dal vyhotoviť z carrarského
mramoru. Kostol bol slávnostne konsekrovaný 1. septembra 1907.
slávnostnú bohoslužbu konsekrácie chrámu vykonal miestny rodák
a titulárny biskup z Tinini Dr. Pavol Jozef Lániy Kézmarki.

Počas vakácií a študijného voľna trávil čas doma s kamarátmi na
potulkách po okolí Nemeckého Pravna. Zašiel aj na neďaleký vŕšok,
ktorý sa volal Galgenberg. Povzdychol si – tu by sa dala vybudovať
krásna kalvária, je odtiaľ pekný pohľad na celé mestečko. K započatiu realizácie došlo v roku 1927.
Terén si najskôr obhliadol banskobystrický staviteľ Mikuláš
Wibl a podľa zahraničných vzorov vypracoval projekt. Umiestnenie
kalvárie bolo riešené tak, aby bola viditeľná z každej strany okolia
mestečka. Farár a banskobystrický kanonik Anton Richter pri každej
príležitosti zháňal finančné prostriedky a nabádal občanov na všestrannú pomoc. Veľké starosti mu prinieslo vysporiadanie pozemkov
na kalváriu a prístupovú cestu. Nie každý občan pochopil dôležitosť
a veľkosť tohto nevšedného diela, boli aj takí, ktorí nechceli dať ani
piaď zo svojej zeme.
Anton Richter celé svoje úsilie smeroval k tomu, aby na 50.
výročie vysviacky kňaza dokončil výstavbu kalvárie. Priamo v teréne ju riadili miestni rodáci Anton Kőberling a Ján Kotschner. Na
stavbe sa pracovalo obetavo, s plným nasadením aj počas zimných
mesiacov, takže už v apríli konštatovala komisia pokrok stavebných prác. Ocenila vynaložené úsilie občanov Pravna a okolia,
ktorí svojou bezplatnou prácou vo výstavbe napredovali dobrým
tempom. Stavbu dolného kostola zabezpečoval finančne sám farár
Anton Richter čiastkou 200.000,- Kčs. Zvon v kostole má nápis
v latinčine: „Campanam hac grato erga Jesum animo fieri curavit
antonius Richter Canonicus Neosoliensis Anno 1934.“ Tento zvon
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z vďačného srdca Ježišovi dal vyhotoviť Anton Richter, kanonik
banskobystrický v roku 1934.
8. septembra 1934 hore na Golgote pred krížom bol postavený
oltár, kde sa slúžila svätá omša farárom Jozefom Petruchom za
prítomnosti farára Antona Richtera, ktorý omšu sledoval z auta s už
podlomeným zdravím. Pozdravil prítomných obyvateľov Pravna a so
slzami v očiach ďakoval Pánu Bohu za požehnanie, ktorého sa mu
dostalo, že môže aspoň takto osláviť ukončenie výstavby kalvárie.
Nasledujúci deň, 9. septembra 1934, sa konala poľná svätá omša
za účasti asi 15 000 ľudí na pódiu na námestí Nemeckého Pravna
(pred bývalou školou). Svätú omšu slúžil diecézny biskup z Banskej
Bystrice Marián Blaha za asistencie viacerých duchovných otcov
a donátora stavby kalvárie Antona Richtera, ktorý s podlomeným
zdravím sedel na pódiu na stoličke na čestnom mieste. V homílii
biskup ocenil stavbárov a zvlášť sa obrátil na Antona Richtera
s poďakovaním za jeho veľké vynaložené úsilie pri stavbe s prianím
zdravia a Božích milostí. Potom mal slovo farár Anton Richter: „Milí
krajania, všetci moji Pravňania, máte kalváriu, po ktorej ste túžili,
tak krásnu, čo predstihla aj vaše očakávania. Vážte si ju, ochraňujte
a navštevujte hlavne na sviatky, cez pôstne obdobie, Veľký týždeň,
Veľkú noc a sviatok Povýšenia Svätého kríža (14. 9.). Modlite sa
vrúcne k trpiacemu Spasiteľovi. On bude váš ochranca a potešiteľ.
Nezabudnite na budovateľov kalvárie.“
Anton Richter dal tiež postaviť sochu na námestí Nemeckého
Pravna, sochu nášho Pána Krista Kráľa na pamiatku padlých v prvej
svetovej vojne.
Anton Richter zomrel 14. februára 1942 a bol pochovaný veľa
svojich rodičov. Jeho hrob sa nachádza na cintoríne v Nitrianskom
Pravne.
					
Jozef Soľava

Naši rodáci

V našej krásnej obci žili slávni rodáci...
Boli to umelci, čo tvorili krásne veci,
boli múdri ľudia, čo chytili nás za srdcia
Musíme byť pyšní, že boli jedineční,
musíme byť hrdí, myslieť na nich navždy
A my na nich máme, ešte mnohých spoznáme!
Tak podporme nadanie, um, talent, ich vzdelanie
Aby o nich vedel svet, že takých už inde niet.
					

Martin Vríčan

(redakčne upravené)

SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 370/19,
NITRIANSKE PRAVNO
Organizuje zápis detí do materskej školy
na škol. rok 2012/2013.
Zápis prebehne do 15. 3. 2012
MATERSKÁ ŠKOLA PONÚKA:
• kvalitnú edukačnú činnosť s využitím informačných technológií, práca na počítačoch a interaktívnej tabuli
• vyvážené striedanie spontánnych a riadených aktivít konkretizovaných v ŠKVP
• aktivity zamerané na zdravý vývin detí s prihliadnutím na ich
fyziologické potreby
• oboznamovanie detí s nemeckým jazykom
• oboznamovanie detí s anglickým jazykom
• predplaveckú prípravu
• krúžkovú činnosť, aktivity zamerané na rytmické cítenie a tonálne cítenie
• logopedickú starostlivosť
• turistické vychádzky a výlety v blízkom okolí
• návštevy kultúrnych predstavení a výstav

Pasovanie prvákov
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. V tej škole boli
tri prvácke triedy a v nich usilovní prváci. Tí dostali jedného
dňa úlohu. Ak chcú byť pasovaní za ozajstných žiakov Spojenej školy v Nitrianskom Pravne, musia splniť tri úlohy: 1.)
Uhádnuť názov večerníčka a mená rozprávkových postavičiek – zvierat, 2.) Povedať, kde tieto zvieratká žijú a čím sa
živia, 3.) Predviesť program, ktorý si pripravili.
Šikovní prváci všetko ľahko zvládli a po slávnostnom sľube z rúk pani riaditeľky Mgr. Marty Bielikovej, pani zástupkyne Mgr. Edity Grossovej a triednych pani učiteliek Mgr.
Marty Hladkej, Mgr. Ľudmily Spevárovej a pani učiteľky
Mgr. Juliany Pálešovej slávnostne prevzali Pasovací dekrét.
Toto nie je rozprávka, ale skutočnosť. Dňa 6. decembra
2011 sa konala veľká slávnosť v priestoroch ZUŠ „ Pasovanie prvákov“. Pod režisérskou taktovkou pani učiteľky Mgr.
Danky Greňovej si starší spolužiaci zo 7. - 9. ročníka a žiaci
ZUŠ pripravili krásny program. Zneli piesne, tancovali sa
tance, hrali sa skladby na hudobných nástrojoch. Prváci
plnili úlohy. Najväčšmi sa však rozžiarili očká detí, keď na
scénu vstúpili rozprávkové postavy z večerníčkov – Krtko, Tri
svište a Tom a Jerry. Radosti nebolo konca-kraja. Akákoľvek
tréma hneď opadla. Celým programom sprevádzala prvákov
a prítomných moderátorka Veronika Dedíková z 9. A. Vyvrcholením programu bol už spomínaný sľub a slávnostné
pasovanie, kde okrem dekrétu dostali prváci malý darček
a sladkú odmenu.
Aj touto cestou chceme organizátorom a účinkujúcim
poďakovať za krásny program a prváčikom zaželať veľa
šťastia a úspechov na našej škole.

Podľa § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/
školský zákon/ v znení neskorších predpisov sa prijímajú spravidla deti od troch rokov do šiestich rokov jeho veku.
Kritéria prijímania detí:
1. Deti vo veku 3. – 6. rokov.
2. Prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku .
3. Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej
dochádzky.
4. Deti s trvalým pobytom v Nitrianskom Pravne.
5. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
6. Dieťa z inej obce môže byť prijaté len v prípade voľnej kapacity predškolského zariadenia.
Termín zápisu: do 15.3.2012
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodičia vyzdvihnú
v MŠ v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. denne v uvedenom
termíne.
Kontakt:
046/5446 321, kont. osoba:
Mgr. Anna Pavlíčková – zástupkyňa pre MŠ
Internetová stránka školy:
www.zsnitrianskepravno.edupage.org

Piatkové večery
v Dome stretávania
V piatok 13. januára 2012 Klub tradičných textilných
techník otvoril svoju 13. sezónu. Stretnutia sa aj tento
rok konajú vo zvyčajnom čase o 17:00 hod. v Dome
stretávania. Výučba techník sa začala vyšívaním na
tyle. Okrem toho sa bude pokračovať vo všetkých
technikách, ktoré sa doteraz v Klube naučili. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa a spoznať
tradičné umenie.
OcÚ

Mgr. Ľ. Spevárová
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Pohľad na koniec roka 2011
Hoci je nový kalendárny rok v plnom prúde, v krátkosti si pripomeňme podujatia posledných dvoch mesiacov roka 2011.
Koniec novembra sa niesol v už v predvianočnom duchu – vo štvrtok 24.
novembra 2011 sa v priestoroch ZŠ v Nitrianskom Pravne uskutočnila Vianočná
tvorivá dielňa. Žiakmi obľúbené podujatie viedli skúsení a im dobre známi lektori
– Zdenka Briatková zo Šútoviec a jej pomocníci z CVČ Junior z Bojníc, predvádzali a vyučovali výrobu anjelikov a vianočných pozdravov, Mária Furmanová
z Prievidze-Hradca – zdobenie medovníkov, Darinka Haragová z Nitr. Pravna
– aranžovanie adventných vencov a ikebán, Rastislav Haronik z Vyšehradného
– ozdoby z hliny, Mária Jadroňová z Kľačna – ozdoby zo slaného cesta, Helena
Kračmerová z Nitr. Pravna – textilné techniky a Ingrid Závacká u Tužiny – ozdoby
z drôtu. Svoje schopnosti si precvičili všetci žiaci zo ZŠ, navštívili nás aj deti z MŠ.
Zaujatosť a šikovné ruky detí by v našej škole naplnila minimálne jeden takýto
tvorivý krúžok...

5. december už tradične patril príchodu Mikuláša. Navštívil deti v Materskej
aj Základnej škole a podvečer sa zvítal so všetkými deťmi na námestí v miniamfiterátri. Za báseň či pesničku odmenil všetky deti sladkou nádielkou. Na druhý
deň sa ho dočkali aj najmenší – deti z Detskej herničky za sprievodu svojich
mamičiek. Všetci si odvážne prišli po svoje balíčky a malí žiaci z Yamaha Class
Mikulášovi predviedli, čo nové sa naučili.
Už 4. rok vyhlasuje OZ Vyšehrad v spolupráci s OcÚ Nitr. Pravno a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi súťaž „O zlatú hviezdičku“. V základnej
škole sa práve z tohto dôvodu pod vedením Rastislava Haronika uskutočnila
špeciálne zameraná tvorivá dielňa. V pondelok 28. novembra sa jej zúčastnili:
Nikola Krebesová a Simona Richterová (7. A), Jana Beláňová, Nikola Buznová
a Veronika Beláková (6. A), Nikoleta Herbanská a Renáta Hámorská (6. B), Mirka
Leščíková, Klaudia Dobišová, Nikola Lazoňová a Lenka Polónyiová (9. C). Samotná súťaž prebehla na vernisáži zapojených prác 8. decembra 2011 v zasadačke
OcÚ. Tentokrát organizátori udeľovali až tri miesta – zlaté hviezdičky. Porotcovia
Mgr. Amália Lomnická a Rastislav Haronik vyberali medzi viac ako 20 dielkami.
Tretie miesto získal kolektív detí z Kľačna pod vedením Márie Jadroňovej, druhé
miesto si prevzali žiaci Špeciálnej základnej školy z Handlovej, ktorých viedli Mgr.
Gatialová a Mgr. Rybárová. Najviac nás potešilo, že prvé miesto ostalo doma,
najviac totiž zaujal hlinený betlehem, ktorého autorom boli deti z MŠ Nitrianske
Pravno. Škoda len, že sa nikto zo zainteresovaných nezúčastnil a cena im bola
odovzdaná až o pár dní neskôr... Pozitívne však možno hodnotiť bohatú účasť
súťažiacich a ich prác a ešte viac vyzdvihnúť konečne peknú účasť detí z našej obce!
Sprievodným podujatím súťaže „O zlatú hviezdičku“ bola súťaž „O najchutnejšie vianočné pečivo“. Po odovzdaní hviezdičiek sa mohli prítomní návštevníci
podujatia aktívne zapojiť do práce porotcov a hlasovaním vybrať najlepší koláčik
8

podľa svojej chuti. Z 10. zapojených súťažiacich a ich 15. druhov pečiva sa na
treťom mieste umiestnila p. Mirka Mikulová s venčekmi. Druhé miesto s rovnakým počtom hlasov získali p. Ľubica Boďová za klobásky v lístkovom ceste a p.
Elena Lukáčová za plnené rakvičky. Prvé miesto si odniesla cukrárska dvojica p.
Andrea Davies a p. Peter Znášik za škoricové hviezdičky. Večer plný víťazov nám
spríjemňovala Lenka Vaňová svojím spevom, výtvory všetkých malých umelcov
a kuchárov a chuť predvianočného punču.
Záverečným podujatím najbohatším na vianočnú atmosféru bol v našej obci
Vianočný koncert, ktorý sa konal 16. decembra v rímsko-katolíckom kostole.
V skvelom programe sa predstavili deti a mamičky z Yamaha Class, deti z Materskej školy, žiaci a učiteľky Základnej umeleckej školy a spevácky zbor Tenerezza,

ktorým aj touto cestou patrí srdečné poďakovanie. Do sŕdc všetkých divákov vniesli
pokoj a zanechali hlboký dojem... veď „umenie je prameňom, v ktorom človek
hľadá zdroj novej vitality... z ktorého si dobíjame naše citové baterky. V dňoch
všedných i sviatočných. Umenie nám odkrýva to, čo v závale každodenných
starostí akosi prehliadame...“
ZS

Zimné slávnosti Hornonitria
Rok sa s rokom zišiel a my sme sa 4. februára opäť stretli v Obradnej sieni obecného úradu na vernisáži výstavy, ktorá je už tradične
úvodným podujatím Zimných slávností Hornonitria. Tá tohoročná
predstavila časť diela ľudového umelca všestranného zamerania –
drevorezbára, maliara, remeselníka a aj speváka a muzikanta-heligonkára Kamila Znamenáka z Poluvsia.

hornej Nitry a fašiangovou zábavou. Okrem nich sa v rámci projektu
Zimných slávností Hornonitria uskutočnilo ešte niekoľko podujatí
v obciach pravnianskej doliny – 8. februára Deň detského folklóru
v Nedožeroch-Brezanoch, 12. februára Súzvuky v Malinovej –
vystúpenia speváckych skupín Spolkov karpatských Nemcov obcí
pravnianskej doliny, kde hosťoval aj náš spevácky zbor Tenerezza,
18. februára Pamätnica Jozefa Strečanského v Poluvsí a 25. februára
Deň majstrov pravnianskej doliny v Porube.
ZS

Dom smútku v Solke

Hoci sa Kamil Znamenák rezbárstvu začal systematicky venovať až
v polovici 90-tych rokov, jeho sošky a reliéfy hovoria o vrodenom
talente pre prácu s drevom a sochárskom cítení. Vo svojich plastikách a reliéfoch sa inšpiruje prevažne životom na dedine, zachytáva
zaujímavé ľudské typy – starkých, totky, bačov, pastierov i bedárov...
Spracúva však aj náboženské témy – Madonu, Ukrižovaného a pod.
Maľba je ďalším rozmerom výtvarnej všestrannosti vystavujúceho
autora. Sčasti sa v nich objavuje svet jeho detstva a pre neho príznačné témy života na dedine, najmä v prípade rôznych žánrových
výjavov, pozadie ktorých tvorí tradičná ľudová architektúra. Predovšetkým však vyjadrujú jeho hlboký a dôverný vzťah ku krajine
a prírode. Rezbárstvo je popri maľbe, stolárstve a účinkovaní vo
folklórnej skupine Lubená jeho najväčšou záľubou. Je ľudovým
umelcom a remeselníkom, ktorý dokáže s materiálom pracovať
v jeho umeleckom i úžitkovom stvárnení. Všestranné schopnosti
využíval aj v pedagogickej činnosti majstra odborného výcviku
v SOU nábytkárskom v Pravenci. So svojím umením sa predstavil

Každý nastupujúci rok prináša so sebou túžbu zažiť niečo nové,
niekedy ho sprevádzajú i nové začiatky. I v našej obci sa, okrem
vstupu do ďalšieho kalendárneho roka, neustále, hoci možno
nebadane, dejú veci nové. Jednou z nich bolo aj slávnostné otvorenie budovy Domu smútku v časti obce Solke do plnej prevádzky
vo štvrtok 12. januára 2011.
Potreba domu smútku zaznievala z úst občanov Solky už v 80.
rokoch minulého storočia. Samotný projekt bol firmou MV Staving
vypracovaný v roku 1995 a od tej doby čakal na svoju realizáciu.
Po odpredaji kultúrneho domu v Solke v roku 2006 bol občanom zo strany obce daný prísľub, že obec dom smútku postaví.
Začiatkom roka 2008 sa začali prípravy na jeho výstavbu – od
stavebného povolenia, cez prípravu staveniska a podobne. Výstavba trvala takmer štyri roky a odvíjala sa od aktuálnej finančnej
situácie, teda od toho, koľko môže obec ten-ktorý rok zo svojich
financií na výstavbu uvoľniť. Celkovo bolo do výstavby domu
smútku, jeho okolia a interiéru investovaných 66.400,- €. Na
výstavbe a interiérovom vybavení sa podieľalo viacero firiem. Zemné práce vrátane vyhotovenia základovej dosky previedla firma
Pavla Grossa z Tužiny, v realizácii hrubej stavby až po jej zakrytie
pokračovala firma Open Nitrianske Pravno a práce na stavbe
a okolí dokončovala obecná s.r.o. Nové brány na cintorín dodala
firma Kovo Top, s.r.o. Tužina, kríž, katafalk a rečnícky pult zhotovil
Ján Luščák z Nitrianskeho Pravna a stoličky dodala firma Konfer
s.r.o. Banská Bystrica. Celú stavbu až do jej zakrytia dozoroval
a usmerňoval pán Marián Bartuš z Vyšehradného.
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým menovaným,
ale aj ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o to, že
tento stánok v Solke stojí v takej podobe v akej ho vidíme.
OcÚ

aj na Folklórnom festivale Východná, doma na Hornonitrianskych
folklórnych slávnostiach, pravidelne sa zúčastňuje na Dni majstrov
pravnianskej doliny a Dňoch majstrov Trenčianskeho kraja.
Podujatie pokračovalo v kultúrnom dome v Pravenci Zimnými
slávnosťami folklóru – vystúpeniami folklórnych skupín a súborov
9
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Valentínska kvapka krvi
Práve v našej obci začala mobilná jednotka Národného
transfúzneho centra v Martine
s akciou „Valentínska kvapka
krvi“. Stalo sa tak 6. februára.
Do priestorov určených na odbery krvi prišlo spolu 59 dobrovoľných darcov, u ktorých sa
uskutočnilo 55 odberov krvi.
Štyrom darcom nemohli odobrať krv, lebo ich zdravotný stav to
momentálne nedovoľoval.
Potešiteľné je, že stále pribúdajú noví darcovia krvi, teda
prvodarcovia. Tento raz boli
takí traja. No čo najviac teší
celý výbor MS SČK v Nitrianskom Pravne je, že sú tu rodiny,
v ktorých darcovstvo pokračuje
aj v ďalšej generácii. Nie v jednom prípade prichádza na odber
rodič, ale aj jeho dospelé deti.
Naše vrelé poďakovanie chceme vysloviť v prvom rade všetkým zúčastneným darcom, že
si našli čas a aj v takých ťažkých

poveternostných podmienkach
prišli na odber krvi. Želáme všetkým veľa zdravia a tešíme sa na
stretnutie pri ďalšom odbere
naplánovanom na 4. júna 2012.
Chceme tiež poďakovať sponzorovi akcie, lebo ju podporil
svojimi darčekmi. Zamestnanci
pivovaru Topvar z Topoľčian nielen priniesli svoje darčeky, ale sa
aj sami zúčastnili odberu krvi.
Aj Vám patrí naša veľká vďaka
a určite sa tešíme aj na ďalšiu
spoluprácu.
Zoznam účastníkov akcie
„Valentínska kvapka krvi“:
Bačinský Tomáš		
Ing. Balčirák Jozef		
Barlok Katarína
Beňová Eva			
Bielik Pavol			
Boďa Dušan
Blažová Dagmar		
Čertíková Zlatica		
Čičmancová Dagmar
Daniš Pavol			

Deliová Barbora		
Elischerová Klaudia
Filová Eva			
Gáplovský Stanislav		
Grman Richard
Grosová Katarína		
Hanúsková Ľubica		
Haneschová Monika
Polónyiová Božena		
Rendla František		
Ing. Rupeová Jana
Škorvánek Jozef		
Schnírer Rastislav		
Valchovník Emil
Valchovník Ľubomír		
Zábojník Ivan			
Záhonová Zuzana
Záhorská Katarína		
Zachara Peter			
Žilla Radoslav
Žillová Lucia			
Žilla Roman			
Hrdý Ján
Khula Milan			
Kľučovský Drahomír		
Koneval Milan

Kračmer Stanislav		
Kračmerová Helena		
Kuba Vincent
Kúdelová Marcela		
Kúdelová Silvia		
Kupka Jozef
Lajtmanová Lýdia		
Lichner Patrik			
Macíková Eva
Macíková Marta		
Mendel Branislav		
Mendelová Adriana
Minichová Eva		
Miščíková Monika		
Panáková Jana
Peniašková Tatiana		
Polgár Peter			
Dzianová Eva
Čerňanová Veronika		
Zemaník Ľuboš		
Greschner Lukáš
Zábojníková Pavlína		
Ing. Kmeťová Oľga		
Lajtman Miroslav
Výbor MS SČK v Nitr. Pravne

Predajňa Lidl v našej obci
Na základe požiadaviek občanov a odporučenia poslancov na zasadnutí OZ dňa 15. decembra 2011 uverejňujeme odpoveď zástupcov
spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s na výzvu k ponuke o spolupráci
pri výstavbe potravín v našej obci: „...ďakujeme Vám za zaslanie Vašej
ponuky na spoločné rokovania za účelom výstavby našej predajne Lidl
v obci Nitrianske Pravno. Vašu ponuku sme zhodnotili a musíme Vám
s poľutovaním oznámiť, že naša spoločnosť v súčasnosti neplánuje
výstavbu predajne vo Vašej obci. … Pre informáciu, za účelom výstav-

by predajne potravín Lidl hľadáme pozemky veľkosti od 5000 m2 do
8000 m2 pri hlavných komunikáciách s možnosťou príjazdu a výjazdu
vo všetkých smeroch, na ktorých je možné realizovať výstavbu nášho
jednopodlažného objektu so zastavanou plochou 1200-1500 m2. Radi
však preveríme tiež pozemky s väčšou rozlohou. Pri objekte by malo byť
100-120 parkovacích miest. Zásadne potrebujeme objekt v oblastiach
s minimálnym počtom 15000 obyvateľov v spádovej oblasti.“
OcÚ

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 31. marca 2012.
Ďakujeme.
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