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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
Mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
zvolal starosta obce Ing. Jozef Balčirák
na deň 28. 6. 2012, privítal všetkých
poslancov a ostatných prítomných.
Konštatoval, že mimoriadne 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 je prítomných 9 poslancov, 2 poslanci sú
ospravedlnení, 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. Výstavba nájomného bytového
domu - G
4. Záverečný účet obce Nitr. Pravno za rok 2011
5. Auditorská správa k účtovnej
závierke za r. 2011
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za
r. 2011

7. Rôzne – diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Starosta obce oboznámil prítomných, že v zmluve na výstavbu nájomného domou „G“ je potrebné zmeniť
bod č. 1 zmluvy, kde sa hovorí, že
predmetom zmluvy je výstavba domu
a nie odkúpenie rozostavanej stavby.
Záverečný účet obce Nitrianske
Pravno za rok 2011 predniesla pani
Eva Margetová. Podrobne rozobrala
príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu
tak, ako bol uverejnený na internetovej
stránke obce a zároveň ako ho obdržali
poslanci domov a ako bol prerokovaný
na finančnej komisií dňa 25. 6. 2012.
Podrobne informovala o každej kapitole.
K uvedenému bodu bola diskusia:
Mgr. Beáta Heldiová - vo svojom
diskusnom príspevku poukázala na
nezrovnalosť medzi párovaním rozpočtu obce a Obec s.r.o. v kapitole verejná zeleň, separácia odpadu a zimná
údržba.
Pani Mgr. Heldiovej bolo vysvetlené, že účtovanie obce /účtovná osnova/ je iná ako účtovanie firmy Obec
s.r.o.. Z toho dôvodu nedochádza
k párovaniu rozpočtu obce s rozpočtom s.r.o.
Z uvedeného dôvodu starosta obce

zabezpečí v termíne do 30 dní písomné rozúčtovanie kapitol verejná zeleň,
separácia odpadu a zimná údržba medzi obcou Nitr. Pravno a obec s.r.o.
a zabezpečí doručenie dokladov Mgr.
Heldiovoej.
Pani Drábiková - uviedla, že rozpočet obce je účtovný podľa podrobnej
klasifikácie na základe zákona o účtovníctve.
Ing. Miroslava Zaťková – obec má
pôžičku, pýtala sa kde v ktorej kapitole
je to uvedené.
Pani Margetová – uviedla že je to
bod 9 – úvery. Zároveň objasnila, že
obec mala kontokorentný úver, ktorý
sa vždy do konca kalendárneho roka
musí vyrovnať.
Auditorskú správu k účtovnej závierke za rok 2011 predniesla pani
Margetová.
Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za rok
2011 predniesol hlavný kontrolór obce
pán Peter Miklošovič.
Hlasovanie poslancov k záverečnému účtu obce:
O záverečnom účte obce za rok
2011 dal starosta Ing. Jozef Balčirák
hlasovať.
– Za schválenie záverečného účtu
obce hlasovalo: 5 poslancov
– Schválenie záverečného účtu

obce za rok 2011 s výhradou hlasovali: 4 poslanci
Záverečný účet obce Nitrianske
Pravno za rok 2011 bol schválený
s výhradou /nesedí rozpočet obce
s rozpočtom Obce s.r.o./.
Rôzne – diskusia:
a/ Návrh na zmenu rozpočtu na
základe pridelených dotácií na divadelnú jar, zoznam pamätihodností
a povodne. Na základe pripomienky
Ing. Petra Pekára, ktorý upozornil,
že na základe rokovacieho poriadku
program OZ, ktorý bol schválený sa
už nesmie meniť. Tento bod rokovania
bol odstúpený na prerokovanie na najbližšie OZ, ktoré bude dňa 12.7.2012
v Solke.
b/ Občianské združenie Vyšehrad
– žiadosť o poskytnutie mimoriadneho
finančného príspevku v sume 1 000,€ pre OZ Vyšehrad.
c/ Mgr. Andrej Richter – člen farskej rady RFÚ v Nitr. Pravne predložil
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na reštaurovanie Sochy Krista
Kráľa – pamätníka padlým v prvej svetovej vojny vo výške 2 000.- €.
d/ Predložená bola žiadosť p. Mariána Filu a manželky Jany – žiadosť
o stanovisko k zriadeniu stávkovej kancelárie v priestoroch pivnice pod Obecným úradom, ktorý majú v prenájme.

PRAVNIANSKE ZVESTI
Mgr. Heldiová Beáta – poslanec
uviedla, že priestor nie je vhodný na
stávkovú kanceláriu.
Starosta obce dal hlasovať za tento
návrh hlasovať:
Za hlasovali – 3 poslanci,
Proti hlasovali – 4 poslanci
Zdržali sa hlasovania - 2 poslanci
e/ Matušík Ludevít – poslanec
priklonil sa k požiadavke Mgr. Heldiovej ohľadom rozpočtu a párovania
rozpočtu obce a obce s.r.o.
f/ Drábiková Renáta – poslanec upozornila poslancov, že ak niečomu
nerozumejú z rozpočtu, tak sa mali
dotazovať včas, veď bol vyvesený 14
dní vopred a bol zverejnený aj na internetovej stránke, alebo na finančnej
komisií.
g/ Pán Milan Gáplovský, Katarína
Ivaničová – správca cintorína - upozornenie na problémy na cintoríne
a návrhy na ich riešenie. Svoje pripomienky dali aj v písomnej forme. Starosta obce oboznámil, že pripomienky
budú prerokované v komisii životného
prostredia v stavebnej a finančnej komisií.
Zároveň pani Ivaničová žiadala,
aby jej príspevok bol zverejnený v plnom znení v Pravnianských zvestiach.
h/ Ličko Juraj – občan - upozornil,
že na novej dlažbe, ktorá sa toho času
osádza na námestí sú betónové zábrany v miestách, kde sa najviac chodí.
Upozornil na to pokiaľ je námestie vo
výstavbe. Zároveň doporučuje, aby
sa rozpočtovo oddelilo čerpanie fin.
prostriedkov na verejnú zeleň pre obce
a obec s.r.o.
ch/ MUDr. Mária Elischerová písomne podáva sťažnosť na :
1. Proti postupu Obecného úradu
v Nitr. Pravne pri vysporiadaní námietky, ktorú podala dňa 12.1. 2010.
2. Proti spôsobu odovzdania rozhodnutia o zamietnutí námietky s dátumom 15.11. 2011.
3. Proti neuvedeniu návrhu VZN
o územnom pláne obce, ktorý bol na
internetovej stránke obce uvedený 10.
2. 2012.
4. Nekvalitnej internetovej stránke
obce.
Námietky sú podané písomne
a tvoria prílohu zápisnice.
Ďalej mala dotaz, aká forma je firma Obec s.r.o., žiadala, aby program
zasadnutia OZ bol zverejnený na internete. Ďalej mala pripomienku, že
Obec s.r.o. je v strate a kto ju vyrovná.
Starosta obce informoval, že firma
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Obec s.r.o. je v strate, lebo sa nakúpili
stroje ako traktor, multikár, lesný kolesový traktor, stroje ktoré sa účtovne
každý rok odpisujú a za 4 roky nebude
Obec s.r.o. v strate.
Na jednotlivé diskusné príspevky
odpovedal starosta obce Ing. Balčirák
Jozef.
Keďže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný starosta obce
vyzval predsedu návrhovej komisie p.
Drábikovú Renátu, aby predložila návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Z o b r a l o n a v e d o m i e
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za r.
2011.
b/ Auditorskú správu k účtovnej
závierke za r. 2011.
c/ Upozornenia na problémy na
cintoríne a návrhy na ich riešenie
prednesené pani Katarínou Ivaničovou zriadenkyňou cintorína.
d/ Sťažnosť MUDr. Elischerovej
Márií proti :
postupu Obecného úradu v Nitrianskom Pravne pri vysporiadaní námietky, ktorú podala dňa 12. januára
2010 v rámci - verejného prerokovania
návrhu územného plánu obce Nitr.
Pravno k umiestneniu ČSPH, a to proti nedodržaniu lehôt pri vysporiadaní
uvedenej námietky spôsobu odovzdania rozhodnutia o zamietnutí uvedenej
námietky s dátumom 15.11.2011, ktorá bola odovzdaná 24.11.2011 o 9,45
hod s možnosťou pripomienkovať ju
do 24.11.2011 proti neuvedeniu návrhu VZN o územnom pláne obce,
ktorý bol na internetovej stránke
obce uvedený 10. 2. 2012, čiže až po
jeho schválení, čím stratila možnosť
jeho pripomienkovania k nekvalitnej
internetovej stránke obce.
II. S c h v á l i l o
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno za r. 2011 s výhradou /nesedí rozpočet obce s rozpočtom Obec s.r.o./
b/ Výstavbu nájomného bytového
domu G - 18 b.j.
c/ Predloženie žiadosti na ŠFRB na
výstavbu nájomných bytov.
d/ Spôsob financovania výstavby
bytového domu nasledovne:
bytový dom G - dotácia z MDVaRR
SR vo výške 209 980,- € (25% z OC
stavby) úver zo ŠFRB vo výške 629
959,- € (75% z OC stavby vlastné prostriedky 6,95 €
e/ Podpísanie zmluvy na zhotove-

nie stavby „Nájomný bytový dom „G“
Nitrianske Pravno, lokalita Farské“
vrátane prislúchajúcej technickej infraštruktúry.
f/ Poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku vo výške 1000,€ pre OZ Vyšehrad na vykrytie časti
nákladov podujatia pre deti a dospelých pod názvom „Prázdniny vo Vyšehradnom“. Príspevok bude použitý
na nákup materiálu a preplatenie cestovného a honorárov lektorom.
g/ Poskytnutie finančného príspevku vo výške 2000,- € na vykrytie
časti nákladov na rekonštrukciu sochy
Krista Kráľa - pamätníka padlým v 1.
svetovej vojne, ktorý je vo vlastníctve
Obce Nitr. Pravno. Príspevok bude
použitý na nákup materiálu potrebného pri rekonštrukcii.
III. Z a m i e t l o
a/ žiadosť pána Mariána Filu
a manželky Jany na zriadenie stávkovej kancelárie v prenajatých priestoroch v pivnici Obecného úradu.
IV. U l o ž i l o
a/ Obecnému úradu v Nitrianskom
Pravne zodpovedať poslancom dotazy
k záverečnému účtu obce za rok 2011
v programoch: verejná zeleň, separácia odpadu, prenájom ihriska, zimná
údržba uvedené v zápisnici.
Termín: do 30 dní
b/ Riešiť problém na cintoríne
v jednotlivých komisiách Obecného
zastupiteľstva
Termín: do 30. 9. 2012
c/ Riešiť podnet MUDr. Elischerovej Márií k internetovej stránke obce
a to diskusné fórum a zverejňovať
termín a program Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov
k hlasovaniu v ostatných bodoch návrhu na uznesenie.
Za ostatné body návrhu na uznesenie, okrem tých, ktoré boli odhlasované samostatne - hlasovali všetci
9-ti poslanci za jeho prijatie.
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.

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 je prítomných 7 poslancov, 4 poslanci sú
ospravedlnení, 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. Správa hlavného kontrolóra
obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012
6. Prvá úprava rozpočtu obce Nitr.
Pravno
7. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch
8. Odpredaj majetku obce - pozemky
9. Rôzne – informácie
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. 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 a o kontrolnej
činnosti za I. polrok 2012 predložil p.
Miklošovič Peter – hlavný kontrolór
obce Nitr. Pravno.
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce Nitr. Pravno na r. 2012
predložil starosta obce s doporučením komisie finančnej a Obecnej
rady v Nitr. Pravne. Poslanci mali
k dispozícii návrh na úpravu rozpočtu obce v materiáloch na rokovanie
zastupiteľstva.
----------------------------------------Žiadosti o predĺženie nájomných
				
zmlúv v nájomných bytoch predloĎalšie zasadnutie obecného zastupi- žil starosta obce. Poslanci obdržali
teľstva v Nitrianskom Pravne v čas- spracovanú tabuľkovú časť s prehľati Solka sa konalo dňa 12. 7. 2012, dom dátumov uzatvorenia nájomnej
ktoré zvolal starosta obce Ing. Jozef zmluvy s termínom platnosti na dobu

3 roky podľa platného zákona. Návrh
na odpredaj pozemkov s odporúčaním
komisie výstavby, ktomisie finančnej
a Obecnej rady v Nitr. Pravne predložila p. Chmurová. Návrh na odpredaj
je zapracovaný v pracovnom návrhu
na uznesenie, ktorý majú poslanci
k dispozícii. Starosta obce predložil
návrh na predlženie termínu platnosti
uznesenia k odpredaju pozemkov pri
rybníkoch v Bôriku v Nitr. Pravne.
Uvedený návrh je zapracovaný v návrhu na uznesenie.
Starosta obce vyzval poslancov
a ostatných k diskusii.
Ing. Zaťková Miroslava – poslankyňa – odporúča pozastaviť rozhodnutie o odpredaji pozemkov :
– pozemok parcela č. 235/8 – orná
pôda o výmere 1216 m2, k. ú. Solka,
– pozemok p. č. 235/7 – orná pôda
o výmere 412 m2, k. ú. Solka
– pozemok p. č. 235/5 – orná pôda
o výmere 1835 m2, k. ú. Solka
zapísané na LV č. 152 Obec Nitr.
Pravno do doby pokiaľ sa všetci poslanci OZ neoboznámia aké pozemky
má obec Nitr. Pravno zapísané v k.ú.
vo vlastníctve určené na odpredaj.
Za tento návrh dal starosta na
základe súhlasu poslancov hlasovať
samostatne.
Hlasovanie poslancov:
– za pozastavenie odpredaja pozemkov – 1 poslankyńa /Ing. Zaťková/
– proti pozastaveniu 5 poslanci
– zdržal sa hlasovania 1 poslanec
Poslanci odporučili starostovi
obce na najbližšie pracovné rokovanie
predložiť návrh na riešenie odpredaja
pozemkov v majetku obce.
P. Švorc – občan – požaduje pri
zbere odpadu v časti Solka zvýšiť
pozornosť zo strany zamestnancov
čo tento odpad zberajú /papier, PET
fľaše, textil, aby tento bol pozbieraný
na vyložených miestach v obci, nielen
pred rodinnými domami.
P. Zovčák Emil – občan – kritizoval nezáujem občanov o rokovania
zastupiteľstva, čo je na škodu veci pre
spoločenský život v obci. Požaduje na
osadenej zábrane na MK v časti Solka
vykonať opatrenia, aby túto vodiči motorových vozidiel nemohli obchádzať,
ale museli znížiť rýchlosť vozidla a cez
ňu prejsť.
Navrhuje napríklad osadenie kvetináčov, alebo inej veľkej prekážky.
Starosta obce informoval prítomných, že zabezpečí vyčistenie potoka
v časti Solka prostredníctvom zamestnancov z Úradu práce poskytnutých

na čistenie vodných tokov.
P. Filo Marian – občan – má v prenájme priestory v pivnici pod Obecným úradom v Nitr. Pravne. Priestory
rekonštruoval, vložil nemalé finančné prostriedky na stavebné úpravy.
Nebolo mu upustené od platenia
nájomného, alebo jeho zníženie zo
strany OcÚ N. Pravno. Má uzatvorenú dohodu s p. Gleskovou, ktorá si
chce zriadiť stávkovú kanceláriu v prenajatých pivnčných priestoroch, žiada obec o vydanie súhlasu k ďalšiemu
prenájmu.
- upozorňuje, že stromy na námestí v Nitr. Pravne vysychajú, treba
venovať pozornosť zeleni na námestí
teraz v čase rekonštrukcie.
- kritizuje, že počas rekonštrukcie
sa na námestí v N. Pravne práši, je potrebné zabezpečiť polievanie prašných
plôch pred rodinnými domami.
Starosta obce odpovedal na diskusný príspevok tým, že informoval,
že polievanie prašných priestorov pri
rekonštrukcii námestia bolo zabezpečené členmi Obecného hasičského
zboru požiarnou cisternou. Celkové
plochy sa budú upravovať vysádzať
trávniky a tiež stromy. Všetko je v súčasnej dobe v v stave rekonštrukcie
a stavebných prác. Je potrebné zo
strany občanov zniesť aj negatívne
stránky, ktoré súvisia s rekonštrukciou námestia.
P. Glesková – občan – záujemkyňa
o prenájom pivničných poriestorov
pre stávkovú kanceláriu – vysvetlila,
že z hotela Vyšehrad sa musí vysťahovať z dôvodu zvýšenia nájomného zo
strany vlastníka. Požaduje možnosť
prenájmu, stávková kancelária tvori
jej jediný zdroj príjmu. Klientelu má
už vybudovanú, občania majú o túto
službu záujem a chce v tomto smere
podnikať.
Starosta obce vyzval poslancov
zastupiteľstva k možnosti opätovného prerokovania a zváženia možnosti
prenájmu pivničných priestorov pod
budovou Obecného úradu v Nitr.
Pravne pre uvedený účel.
Hlasovanie poslancov:
K vyhoveniu žiadosti p. Filu Mariana k prenájmu priestorov pivnice
pod OcÚ N. Pravno tretej osobe pre
účely zriadenia stávkovej kancelárie.
Všetci prítomní poslanci v počte
7 – hlasovali za vyhovenie žiadosti p.
Filu Mariana.
P. Rybárová Anna – občan – kladne hodnotila úsilie a prácu starostu
obce, postaral sa o výstavbu bytoviek

pre mladých ľudí, ktorí získali bývanie,
			
zabezpečil finančné prostriedky na
rekonštrukciu námestia v Nitr. Pravne, ktoré bude po dokončení krásne
a mnohé iné aktivity.
Starosta je dobrým starostom, je
šikovný, mal by pre obec pracovať
a vykonávať funkciu do svojho dôchodku.
- kritizovala správanie sa občanov
v obci, ktorí si nevážia čo je vybudované a pekné, nie sú ochotní sami
vykonať práce pred svojimi domami,
čo bolo pred pár rokmi samozrejmé.
Ku kritike cintorína v Nitr. Pravne
z minulého zasadnutia OZ: cintorín je
veľmi pekne upravený, s pravidelným
vykášaním, osvetlený, zabezpečený
vodou, čo nie je zabezpečené v iných
obciach ani mestách. Nepáči sa jej, že
naši občania ešte majú kritické pripomienky k údržbe cintorína, konkrétne
kosenie.
Odporučila vyzvať občanov, aby si
okolo hrobov svojich rodinných príslušníkov vykášali trávu sami a starali
sa o priestor okolo hrobu.
Tieto práce doposiaľ vykonávajú
zamestnanci spoločnosti Obec s.r.o.
MUDr. Elischerová Mária – občan – predložila sťažnosť na zlý stav
štátnej cesty na Prievidzskej ulici,
jej poškodenie. Sťažnosť bola podaná v písomnej forme a tvori prílohu
k zápisnici.
MUDr. Elischer Viliam – občan
– predložil sťažnosť na zlý stav chodníka na Prievidzskej ulici, ohrozovanie chodcov zo strany vodičov áut.
Sťažnosť podáva za účelom riešenia
problémov lebo inak sa komunikovať
s úradom nedá.
Sťažnosť bola podaná v písomnej
forme a tvori prílohu k zápisnici.
Starosta obce informoval, že
sťažnosť na stav štátnej cesty bude
postúpená správcovi štátnej cesty
a záležitosť výstavby chodníka na
Prievidzskej ulici bude predmetom
riešená v komisii výstavby.
Starosta obce po zapracovaní návrhov a pripomienok do návrhu na
uznesenie vyzval predsedu návrhovej komisie p. Ing. Pekára Petra, aby
predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu
plnenia uznesení.

b/ Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva.
c/ Správu hlavného kontrolóra
obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012.
d/ Vyplatenie odmeny pre poslancov, členov komisií a zapisovateľov komisií za I. polrok 2012 podľa
schváleného rozpočtu obce na r. 2012
a Kritérií na poskytovanie odmien poslancov, členov komisií a zapisovateľov komisií na základe predložených
výkazov o výkone práce.
e/ Vyplatenie odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch za
obdobie I. polroku 2012 podľa schválených Kritérií o odmeňovaní členov
ZPOZ a podľa predloženého výkazu
o výkone práce.
II. S c h v á l i l o
a/ Prvú úpravu rozpočtu obce Nitr.
Pravno na r. 2012 podľa stavu podľa
predloženého návrhu a doporučenia
komisie finančnej.
b/ 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 I. polroku 2012.
c/ Odpredaje pozemkov ako prípady hodné osobitného zreteľa:
– časť pozemku p. č. 823/1 v k. ú.
Nitr. Pravno na základe geometrického plánu pre p. Zacharu Milana,
a manželku Tatianu, Nitr. Pravno za
cenu 7,- €/m2 na účely záhrady. Odpredaj pozemku je prípadom hodným
osobitného zreteľa.
Termín: do 31. 12. 2012
– časť pozemku p. č.1001 v k.ú.
Nitr. Pravno na základe geometrického plánu, pre pána Zacharu Jozefa,
Nitr. Pravno, za cenu 7,- €/m2. Uvedený pozemok bude slúžiť ako príjazdová cesta k domu. Odpredaj pozemku je
prípadom hodným osobitného zreteľa.
Termín: do 31. 12. 2012
- vyčleniť časť z pozemku p. č.
596/1 – zastavané plochy a nádvoria
v k.ú. Nitr. Pravno o výmere 6 - 8 m2
na vybudovanie vodovodnej šachty pre
pozemky p.č. 596/4 a 596/5 na základe geometrického plánu a následne
pozemok odpredať pre Čičmanca Juraja, 971 01 Prievidza za navrhnutú
cenu 7,- €/m2. Odpredaj pozemku je
prípadom hodným osobitného zreteľa.
Termín: do 31. 12. 2012
d/ Odpredaj pozemkov formou
priameho predaja:
– pozemok parcela č. 235/8 – orná
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pôda o výmere 1216 m2, k. ú. Solka,
– pozemok p. č. 235/7 – orná pôda
o výmere 412 m2, k. ú. Solka
– pozemok p. č. 235/5 – orná pôda
o výmere 1835 m2, k. ú. Solka zapísané na LV č. 152 Obec Nitr. Pravno
za cenu podľa znaleckého posudku
minimálne však 7,- €/m2.
Termín: do 31. 12. 2012
e/ Odpredaj pozemku p. č.
1828/6 – trvalý trávnatý porast o výmere 206 m2 a p. č. 1828/7 – trvalý
trávnatý porast o výmere 192 m2 v k. ú.
Nitr. Pravno časť Chvojnica za cenu
8.200,- € pre p. Ing. Čaraja Ľudovíta,
971 01 Prievidza.
Odpredaj pozemku sa schvaľuje
na základe toho, že pán Ing. Čaraj ako
jediný predložil cenovú ponuku na odkúpenie pozemkov, ktoré obec na odpredaj schválila a následne zverejnila.
f/ Predĺženie platnosti nájomných
zmlúv nájomníkom bytov v bytovom
dome „C a D“ v Nitr. Pravne na 3 roky
podľa zoznamu na prílohe v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z. z 26. 10.
2010 o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní.
g/ Predĺženie platnosti plnenia
uznesenia z 3. 11. 2011 zo zasadnutia OZ v Nitr. Pravne konaného dňa
3. 11. 2011 - odkúpenie pozemku parcela číslo 2050/3 – záhrada, LV
1948 + geometrický plán – 153/2011
z 18. 5. 2011, o výmere 718 m2 v k.ú.
Nitr. Pravno, za cenu 12.308,- € plus
poplatky na Katastri nehnuteľností
pre účely vysporiadania pozemkov
pod požiarnou nádržou Bôrik v Nitr.
Pravne.
Termín: do 31. 12. 2012
h/ Prenájom priestorov v pivnici
Obecného úradu v Nitr. Pravne tretej
osobe na základe žiadosti p. Filu Mariana a manželky Jany na zriadenie
Stávkovej kancelárie.

III. O d p o r u č i l o
Starostovi obce – zvolať poslancov
Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne na rokovanie a oboznámenie sa
s jednotlivými pozemkami v k. ú. Nitr.
Pravno, Solka a Vyšehradné, ktoré sú
určené na odpredaj.
Hlasovanie poslancov v ostatných
bodoch návrhu na uznesenie:
K odpredaju pozemkov ako prípady hodné osobitného zreteľa dal
starosta obce hlasovať samostatne
z dôvodu podmienky zo zákona 3/5
väčšiny prítomných poslancov:
– všetci prítomní poslanci hlasovali
za odpredaj podľa návrhu
– ostatné body návrhu na uznesenie - hlasovali 6-ti poslanci za jeho
prijatie (Kubíček P., Matušík Ľ., Mgr.
Suchý P., Oller M., Ing. Pekár P.,
Ing.arch. Grom M.).
– zdržal sa hlasovania – 1 poslanec
(Ing. Zaťková Miroslava)
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.

odporúčané na zverejnenie v Pravnianskych
zvestiach komisiou verejného poriadku, životného
prostredia a lesného hospodárstva pri Obecnom
zastupiteľstve v Nitr. Pravne zo dňa z 17. 7. 2012

§9
Ochrana   práva   na  odpočinok
1. Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl sa
rozumie:
a) pracovné dni - doba od 22.00 do 06.00 hod.
b) sobota   - doba od 00.00 do 06.00 hod.
c) nedeľa   - doba od 00.00 do 24.00 hod.
d) pri poriadaní tanečných zábav, diskoték, svadobných hostín - výnimka pre konanie do 04.00 hod. rannej.
2. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu.
3. Výkon činnosti, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce hlukom alebo iným
obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú
Boďová Ľubica naliehavý alebo významný záujem obce a podnikateľských
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno
subjektov v obci, ktoré požiadajú o výnimku z uvedeného
				
paragrafu.

Blahoprianie jubilantom
Každý polrok si pripomíname významné jubileá členov
z Klubu dôchodcov pri Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne.
Tak bolo tomu aj 21.júna 2012, kedy sme v Obradnej
sieni Obecného úradu v Nitrianskom Pravne slávnostné
prijali jubilantov – Kľučovská Vilma, Kovalík Jozef, Kurišová
Jozefína, Klinec Jozef, Machajová Ružena, Majzľanová Sidónia,
Sobčáková Jolana, Šmykalová Mária a Vráblová Mária.
Ešte raz Srdečne blahoželáme!
OcÚ
4

Výňatok
z Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/1996
Pravidlá spolunažívania

§ 10
Ochrana   nočného   kľudu
1. Usporiadateľ verejného podujatia alebo prevádzkovateľ zariadenia (ďalej len zodpovedná osoba) je povinný
v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. zabezpečiť poriadkovú službu, ktorá sa postará o zachovanie verejného poriadku a ochranu nočného kľudu.
2. Zodpovedné osoba je povinná zabezpečiť poriadok
a rešpektovanie nočného kľudu aj v okolí zariadenia alebo
miesta podujatia, buď vlastnými silami alebo bezodkladne
spoluprácou s orgánmi polície.

Upozornenia na problémy na cintoríne a návrhy na ich riešenie
Upozorňujeme na následovné:
1/ Neustále návštevy tínedžerov za domom smútku, zostáva
tam po nich nepriadok, vykonávajú tam potrebu, rušia pietu
a ticho, požívajú alkoholické nápoje a omamné látky.
Návrh na riešenie: Podľa zákona č. 470/2005 z.z. o pohrebníctve a zákona č.131/2010 z 3.3.2010 z.z. má prevádzkovateľ
pohrebiska zabezpečiť okrem iného aj zachovanie úcty k pietnému miestu, dokonca podľa VZN 1/2007 Nitrianske Pravno
v paragrafe 1 a 3 toto zachytáva, t.j. že má byť zachovaná
pieta na pohrebisku, na pohrebisku je zákaz požívať alkohol
a omamné látky, fajčiť a vodiť psov. Podľa zákona existuje
ochranné pásmo 50m od hranice pohrebiska a DS, na ktorej
sa nesmie stavať a inak narúšať prostredie pohrebiska. Zákon
č.131/2010 to špecifikuje. Navrhujeme, aby sa na Dom smútku
z boku a zo zadu osadila tabuľa, kde bude tento zákon citovaný a aké hrozia sankcie. Ďalej navrhujeme dialóg s políciou
o kontrolách. Dúfame, že riešenie nepríde až po nejakom úraze
alebo nešťastí, ktoré hrozí z tohto chovania na danom mieste.
2/ Krádeže na cintoríne vo večerných hodinách. Stále viac
občanov sa sťažuje na krádeže na cintoríne a to sviečok,
kytíc a aj svietnikov na náhrobných pomníkoch.
Návrh na riešenie: Podľa zákona o pohrebníctve a vyššie
citovanej VZN 1/2007 paragrafu 13 sú určené hodiny sprístupnenia pohrebiska a to:
od 16.4. do 15.10. od 8.00 hod. do 20.00 hod. a
od 16.10. do 15.4. od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Preto navrhujeme, aby sa na noc po 20.00 hodine vypínalo
osvetlenie na cintoríne, aby sme za peniaze nás všetkých nesvietili zlodejom. Ďalej navrhujeme, aby sa opravilo oplotenie
na cintoríne a zároveň prosíme občanov, aby boli všímavejší
a nahlásili spoluobčanov, ktorí si robia z cintorína supermarket
/nahlásiť môžu aj p. Gaplovskému/.
3/ Poškodenie hrobov motorovými vozidlami. Vyskytol sa
nový prípad, keď bol poškodený hrob. Tak isto podľa menovaných zákonov a VZN je vstup na cintorín motorovým
vozidlom možný len so súhlasom prevádzkovateľa a motorové vozidlo treba evidovať podľa ŠPZ.
Riešenie: Uzamknúť polovicu každej vstupnej brány na cintorín
a povoliť vjazd podľa nahlásenia práce na cintoríne, aby nechodili autá po cintoríne bez vedomia prevádzkovateľa a správcu
cintorína. Terajší stav neumožňuje určiť vinníka, ktorý poškodí
hrob-ohradu, ktorá má hodnotu stovky až tisíce eur.
4/ Nedostatočnú údržbu chodníkov a prístupovej cesty, zašpinené hroby. Na základe sťažností občanov Nitrianskeho
Pravna upozorňujeme na nedostatočnú údržbu chodníkov,
hlavne v zimnom období a na zašpinené hroby v čase kosenia.
Podľa zákona a VZN, prevádzkovateľ má povinnosť udržiavať
chodníky na pohrebisku a prístupovú cestu na pohrebisko.
Po celý rok chodia občania za svojimi blízkymi zosnulými na
cintorín, v zime i v lete. Bohužiaľ zimná údržba nebola dostatočná. V lete sa sťažujú na zašpinené pomníky po kosení. Pokiaľ
sú takto zašpinené hroby očistené ihneď, je to ľahké, ale kto
príde pár dní neskôr, ten sa načistí viac. Na cintorín chodia aj
starí ľudia, v zimnom období majú problém prejsť po chodníku
a hrozí nebezpečenstvo pádu, v letnom období zase musia

nosiť vodu v krhlách a čistiť hroby. Nenarobili sa už v živote
dosť? Predsa im to môžeme uľahčiť, nie?
5/ Odstránenie starých hrobov a pozostatkov pomníkov.
Podľa zákona má znášať náklady na odstránenie pomníka
a príslušenstva, tak isto pozostatkov starého hrobu a pomníka
nájomca hrobového miesta, ale pokiaľ nie je známy, tak tieto
náklady má znášať prevádzkovateľ (teda obec).
6/ Organizovanie pohrebného obradu pohrebnou službou,
ktorá nemá s obcou žiadny zmluvný vzťah. Občania zaplatia
niektoré služby tejto pohrebnej službe navyše, lebo obec
prevádzkuje Dom smútku a služby spojené s obradom sú
zahrnuté v poplatku za Dom smútku.
Navrhujeme, aby bola prevádzkovateľom vydaná jednorázová
nájomná zmluva pre pohrebné služby, kde bude špecifikované,
kto je v prípade škody zodpovedný a napr. i to, že sú poskytované služby obcou a tieto nemajú byť spoplatnené občanom.
7/ Sústavné opadávanie omietky a časti muriva v Dome
smútku, z tohto dôvodu môže takáto časť padnúť aj počas
obradu a zraniť niekoho z prítomných. Už niekoľko krát bola
prasklina esteticky opravená, ale problém to nevyriešilo.
Navrhujeme posúdenie statikom.
Na záver by sme chceli v mene občanov požiadať Obecné
zastupiteľstvo a Obec Nitrianske Pravno, aby sme spoločnými
silami chránili miesto odpočinku našich najbližších. Žiadame
preto, aby nemalé investície, ktoré vložia občania do pomníkov
a ohrád na cintoríne boli zo strany obce rešpektované a ochraňované. Ďalej, aby bol na cintoríne zachovaný pokoj, čistota
a prístupové cesty vo vyhovujúcom stave. Nech môžeme chodiť
na cintorín za svojimi blízkymi spokojní a aj naši blízki môžu
odpočívať v pokoji. Žiadame uvedené dať do zápisnice a v celom znení uverejniť v Pravnianskych zvestiach.
V Nitrianskom Pravne 25.6.2012
Milan Gáplovský
Katarína Ivaničová

Turistikou za zdravím

Pravňanský zväz žien organizuje dňa
22. septembra 2012 pešiu túru na Vyšehrad.
Odchod je o 9,00 hod. od OÚ.
Na Vašu účasť sa tešia členky výboru PZŽ
5
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Tradičný pravniansky jarmok
Tento rok to už bol 23. ročník Tradičného pravnianskeho jarmoku, ktorý sa konal 23.júna 2012 na námestí v Nitrianskom
Pravne.
Aj napriek bojovým podmienkam, z dôvodu rekonštrukcie námestia, myslím že celé podujatie dopadlo nad očakávania. Počasie
nám naozaj prialo, účasť bola bohatá a účinkujúci boli úžasní.

Veríme, že všetci strávili príjemný deň a odniesli si domov
nezabudnuteľné zážitky.
Tešíme sa opäť o rok.
Na záver by som chcela poďakovať celému organizačnému
výboru, ktorý sa postaral bezproblémový priebeh akcie. Ďakujem zamestnancom Obecného úradu, Spoločnosti Obec s r.o.
Nitrianske Pravno, obecnému Hasičskému zboru za dohľad na
bezpečný priebeh jarmoku, členkám Červeného krížu za zdravotnú pohotovosť a rodine Rybárovej za vynikajúci guláš.
Z. Žillová

Začínali sme okolo 10.00 hodiny príhovorom starostu obce.
Nechýbala ani „Veľká jarmočná tombola“, „Ulička remesiel“
a kolotoče. V dopoludňajších hodinách sa nám predstavili deti
z MŠ dvomi tanečnými vystúpeniami: tanečnou choreografiou
„čača“ a diskotancom. Zvyšok dopoludnia nám spríjemňovala
dychová hudba Pravňanka. Popoludní sme to rozbehli o 12.30
hod. losovaním jarmočnej tomboly. Niektorým naozaj šťastie
prialo, no neušlo sa všetkým aj keď cien bolo neúrekom a to aj
vďaka sponzorom, ktorí prispeli. Asi o 14.00 hodine to rozprúdili
brazílske rytmy v podaní skupiny „Campana batucada“, ktorá
nám predviedla neskutočne energickú bubnovú show.

Policajti navštívili deti z MŠ
Aj keď s oneskorením, (keďže sa nám článok do predchádzajúcich zvestí nedostal) ale o to úprimnejšie sa chceme
poďakovať riaditeľovi policajného zboru v Nitrianskom Pravne
npor. Bc. Štefanovi Beňovi a jeho kolegom za ochotu prísť
medzi nás.
30. apríla 2012 našu MŠ navštívili nstrm. Pavol Bielik
a npráp. Rudolf Wohland z Obvodného policajného zboru
v Nitrianskom Pravne. Deti zaujali už len tým, že prišli na policajnom aute so zapnutou svetelnou i zvukovou signalizáciou.
Deťmi zmietali najprv rôzne emócie (obavy, rešpekt, zvedavosť),
ale po chvíli sa všetky negatívne emócie zmenili na pozitívne.
Ujovia policajti im porozprávali o rôznych zásahoch, ktoré
musia vykonávať a dali deťom možnosť vyskúšať si putá, či
držať v ruke obušok. Najväčší zážitok však mali z možnosti
vidieť policajné auto z bezprostrednej blízkosti. Deti sa potešili
aj omalovánke s dopravnou tématikou a letáčiku o pravidlách
bezpečnosti na ceste, ktoré im policajti priniesli. Ani deti sa
nenechali zahanbiť a odmenili ujov policajtov obrázkami, ktoré
samé nakreslili. Deti prežili ďalší so zaujímavých dní v našej
MŠ.
O. Jamrichová uč. MŠ

Ďalej sme pokračovali v trochu inom žánri a na scénu sme
privítali kapelu „Kmeťoband“, ktorá musela po svojom vystúpení
absolvovať aj autogramiádu, čo je dôkazom spokojnosti za vystúpenie. Opäť z iného súdka a na pódiu okolo 16.00 hodiny vystúpila
domáca country skupina „Tuláci“, ktorí nám predviedli kus svojej
aj prevzatej tvorby. Na záver programu okolo 18.00 hodiny sa nám
predstavila drobná, ale energická a príjemná „Dominika Mirgová“- finalistka česko-slovenskej superstar. Nesklamala a urobila dobrú show v spolupráci s publikom, čo si taktiež vyžiadalo
autogramiádu s veľkou účasťou. To bolo z programu všetko, už
bolo potrebné len načerpať novú energiu a večer sme to roztáčali
na spoločenskej zábave v doprovode DJ Struhára.
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Akademický sochár Jozef Damko
Vy, ktorí žijete v prítomnosti,
možno že nepovažujete za potrebné zaoberať sa tým, čo tu už
raz bolo. No jednako si myslím,
že história je učiteľkou života.
Pre spomienku na ďalšieho rodáka Nitrianskeho Pravna veľkého sochára a umelca pri príležitosti 140. výročia narodenia
akademického sochára Jozefa
Damku.

Jozef Damko sa narodil 15.
októbra 1872 v Nitrianskom
Pravne, svoje detstvo prežil a do
základnej školy chodil v rodnej
obci. Jeho otec bol kostolníkom
a murárom, vo svojom synovi
videl dôstojného svojho nástupcu v murárskom remesle. Jeho
matka Rozália rodená Wesserle s láskou so svojím manželom
Jozefom vychovávali svoje deti.
Mladý Jozef ako 13. ročný šiel
na učenie do Budapešti. Už ako
žiak základnej školy prejavoval
nadanie v rezbárskej práci a tvarovaniu hmoty. V Budapešti sa
začal priúčať murárskemu re-

meslu. Murársky majster hneď
postrehol jeho mimoriadne
nadanie a talentovaného učňa
doporučil do pozornosti už vtedy dobre známemu a slávnemu
sochárovi Alojzovi Stroblovi. Talent Jozefa Damku na akadémii
pod vedením profesora Strobla
dostal ten správny smer. Svojou
usilovnosťou a výtvarným umením začal udivovať svoje okolie.
Jozef Damko bol poslaný na
štúdium na Akadémiu Julien
v Paríži v rokoch 1904 - 1907.
Po umeleckom štúdiu v Paríži
už bol fundovaným umelcom.
Dostal štipendium na štyri roky
do Ríma, kde sa zúčastnil súťaže na vyhotovenie náhrobníka
pre pápeža Silvestra II, ktorú aj
vyhral.
Silvester II. bol prvý pápež
Francúz na Petrovom stolci a súčasníkom sv. Štefana, za pápeža
bol zvolený 2.apríla 999. Uhorsko malo veľký záujem na tom,
aby vyhotovenie náhrobníka robil práve Jozef Damko, pretože
si ctilo Silvestra II., pápeža ktorý

Vernisáž fotografIí
Základná umelecká škola v Nitrianskom Pravne na ukončenie školského
roku 2011/2012 usporiadala 20.6 2012 záverečný koncert pod názvom
„Hurááá na prázdniny“, ktorý sa konal v koncertnej sále ZUŠ. Však úplnou bodkou za školským rokom bola „Vernisáž fotografii Nitrianskeho Pravna“ za sprievodu tónov akordeónového súboru vedeného pani učiteľkou
I. Straňankovou. Vernisáž sa konala 28.júna 2012 v obradnej sále Obecného
úradu v Nitrianskom Pravne. Prostredníctvom fotografii nám žiaci učiteľky
A. Blahovej ukázali nielen svoju fantáziu, ale aj rozmanitosť vnímania okolitého sveta. Za sprievodné slovo počas podujatia ďakujeme pani učiteľke
J. Pekárovej.
Úspešný školský rok 2011/2012 je za nami a je tu nový 2012/2013 dúfame,
že takisto úspešný.
Z.Žillová
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stál pri zrode novovznikajúcich
kresťanstiev Uhorska a Poľska,
poslal kráľovskú korunu uhorskému kráľovi Štefanovi, ktorý
kraľoval v rokoch 1000-1038.
Silvester II. zriadil arcibiskupstvo v Hnezdne v Poľsku, v Ostrihome v Uhorsku a ďalšie biskupstvá na území Uhorska.

Jozef Damko vyzdobil mnohé chrámy v Budapešti veľkými
mramorovými sochami, Baziliku sv. Štefana. Jeho náboženské
cítenie mu pomáhalo pri realizácii sôch svätcov. Bol tvorcom
mnohých pamätníkov obetiam
prvej svetovej vojny. Sochárskymi prácami sú vyzdobené mnohé verejné budovy a námestia
v Budapešti, napríklad dekorácie telefónnej centrály, jeho sochy stoja vo viacerých mestách
Maďarska. A však rád sa vracal
domov do Nitrianskeho Pravna, kam chodieval za rodičmi
a súrodencami. Pri návštevách
doma vytvoril mnoho prác zná-

zorňujúcich jednoduchých ľudí,
mužov, ženy, krojové postavy,
rôzne busty a náhrobné kamene, z ktorých najkrajšie sú náhrobníky umelcových rodičov na
cintoríne v Nitrianskom Pravne.
V rušných a krutých časoch
druhej svetovej vojny, keď Budapešť bola často bombardovaná
a jeho ateliér ohrozený, utiahol
sa s množstvom umeleckých
prác do rodnej obce. Kdekoľvek pobudol, vždy tvoril, nikdy
len tak nezaháľal a takto vznikali ďalšie diela zobrazujúce aj
následky nezmyselného vojnového ničenia. Keď sa vrátil po
skončení druhej svetovej vojny
do Budapešti, našiel svoj ateliér
v troskách.

Výber z umelcovej sochárskej
tvorby vystavovalo Múzeum
v Bojniciach v roku 1982.
Jozef Damko zomrel 11. decembra 1955 v Budapešti a tam
je aj pochovaný.

Jozef Soľava

Detská hernička
Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia. Prichádza nový školský rok
a s ním spojené obdobie jesene a zimy. Detská hernička, ktorá
sa nachádza v areáli Klubu dôchodcov na Dlhej ulici 22 vám aj
v tomto roku ponúka možnosť stráviť voľný čas s vašimi deťmi
v dvoch krásnych miestnostiach, ktoré poskytol Obecný úrad.
V minulom roku sme pripravili množstvo zaujímavých podujatí.
Deti, ktoré spolu s mamičkami navštevujú hudobné kurzy vystupovali na vianočnom koncerte, podieľali sa na programe ku Dňu matiek, zorganizovali sme krásny karneval s bohatou tombolou. Vyvrcholením bol spoločný výlet na rozprávkový Bojnický zámok 21.6.

Pozývame preto všetky mamičky s deťmi na materskej dovolenke ako aj ich rodinných príslušníkov, aby sa prišli zahrať,
spoznať nových kamarátov a zapojiť sa do rôznych aktivít. Počas celého roku budú prebiehať zaujímavé akcie: burzy detského oblečenia, aranžérske a tvorivé dielne, karneval, hudobné
kurzy pre deti, kurzy nemčiny pre deti. Novú sezónu v Detskej
herničke otvoríme v októbri. Každý utorok doobeda budú prebiehať hudobné kurzy pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov, poobede pre deti od 3 do 4 rokov. Vo štvrtok doobeda od 9:30 do
12:00 bude otvorená Hernička a kaviarnička pre všetky deti,
ktoré sa chcú prísť zahrať s hračkami, niečo pekné si nakresliť
a pre mamičky, ktoré sa chcú spolu stretnúť pri dobrej kávičke. Tento rok otvárame aj kurzy nemeckého jazyka pre deti od
1,5 do 4 rokov. Radi by sme tiež vyzvali poslancov Obecného
zastupiteľstva ako aj vás, milí občania, aby ste podporili myšlienku vybudovať v areáli záhrady Klubu dôchodcov detské mini
ihrisko, ktoré by slúžilo všetkým malým deťom z našej obce.
Dúfame, že voľný čas využijeme s našimi deťmi naozaj zmysluplne. Využime možnosti, ktoré môžu obohatiť ich duševný vývoj,
fyzický rozvoj a urobiť tak ich život radostný. Pridajte sa k nám!
Kontakty: Hernička a kaviarnička – Janka Kováčová 0915 721
087, Hudobné kurzy – Martina Richter 0904 374 181, Kurzy
nemeckého jazyka – Katarína Ivinová 0902 066 376.
Tešíme sa na vás!
Mamičky z Herničky.
PREPRAVA OSOB V NITRIANSKOM PRAVNE A OKOLÍ
Od 03.09.2012 budú môcť naši obyvatelia využívať služby osobnej prepravy, ktorú bude zabezpečovať súkromný prepravca so
svojim vozidlom FORD TRANZIT tmavomodrej farby. Kapacita
vozidla je 8 pasažierov + vodič s vyvýšenou a predĺženou kabínou s veľkoobjemným batožinovým priestorom, klimatizáciou
a tónovanými sklami. Preprava je zabezpečená v okrese Prievidza (dovoz do práce, na dovolenky, návšteva lekára, letiská,

Rozlúčka s predškolákmi
V šk. roku 2011/12 sa na vstup do ZŠ pripravovalo 29 detí.
Počas celého školského roka sa deti zapájali do rôznych výchovno–vzdelávacích aktivít. V našej MŠ je už tradíciou, že sa na
konci šk. roka predškoláci lúčia so škôlkou. 14. Júna 2012 deti
pozvali svojich rodičov, starých rodičov a aj všetkých zamest-

nancov MŠ do obradnej miestnosti OÚ v Nitrianskom Pravne.
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a darček
od ZRŠ im odovzdal riaditeľ Spojenej školy v Nitrianskom Pravne
Mgr. Stanislav Holec a starosta obce Ing. Jozef Balčirák. Deti sa
prezentovali básničkami i pesničkami. Po slávnostnom akte sa
za rodičov poďakovala všetkým zamestnancom MŠ pani Monika
Haneschová.

Na druhý deň sa deti lúčili s MŠ v areáli našej školy. Spoločne
si šk. dvor vyzdobili a v popoludňajších hodinách sa spoločne
s rodičmi zabavili pri hudbe, súťažiach a opekačke.
Čo dodať na záver? Snáď iba želanie, aby sa deťom bez
problémov podarilo preklenúť prechod z bezprostredného obdobia hier k pravidelnému učeniu sa a zodpovednému plneniu si
školských povinností.
O. Jamrichová uč. MŠ

služobné cesty …) ako i preprava v rámci EÚ.
Zaručuje bezpečnú, spoľahlivú a pohodlnú prepravu a korektné
obchodné vzťahy založené na vzájomnej dohode. Nástupné
miesto v Nitrianskom Pravne je pred Kvetinárstvom KVETINKA
pri autobusovej zástavke.
O čase a mieste nástupu sa môžete informovať na tel. čísle
0908 628 981, 0910 532 961, alebo e-mailom prepravim@
centrum.sk. Vozidlo bude označené. Cestujte bezpečne so
skúseným vodičom s dlhoročnou praxou.

9

august 2012

PRAVNIANSKE ZVESTI

PRAVNIANSKE ZVESTI

Rekonštrukcia námestia v našej obci
Vlani v júli sme započali s rekonštrukciou nášho námestia
za finančnej podpory Európskej únie a ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnej dobe rekonštrukčné práce finišujú, je však ešte potrebné položiť asfaltový
koberec, dokončiť fontánu a zrealizovať výsadbu verejnej
zelene a tieto práce by mali byť prevedené do konca septembra. Za budovou obecného úradu zostáva ešte nedokončená
rozostavaná stavba, ktorá by mala v budúcnosti slúžiť ako
garáže, sklady internetová kaviareň a verejné WC. V procese
prípravy a podávania žiadosti na rekonštrukciu námestia
nám bolo oznámené, že táto stavba nemôže byť finančne
podporená z daného operačného programu a musela byť zo
žiadosti vypustená. Nakoľko však uvedené priestory do budúcna potrebujeme, zrealizovali sme pri rekonštrukcii námestia
základovú časť prístavby spolu s prípojkami inžinierskych
sietí z vlastných zdrojov, pretože rekonštrukcia námestia by
sa kvôli zložitým výškovým pomerom v blízkosti prístavby
ani nedala zrealizovať a ak aj áno, dodatočné rozkopávanie
pre vyhotovenie základov a prípojok sietí by bolo nerozumné.
V prípade, že v blízkej budúcnosti vyjde nejaká vhodná výzva
na dobudovanie objektu, určite sa o finančné prostriedky
budeme uchádzať a ak nie, budeme ju stavať postupne z vlastných zdrojov. A na záver ešte zopár čísiel:
– predpokladané náklady na rekonštrukciu námestia
celkom: 785 135,88 €
– nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ: 667 365,50 €
– nenávratný finančný príspevok z ministerstva pôdoh.
a rozvoja vidieka SR: 78 513,59 €
– vlastné prostriedky obce: 39 256,79 €
Do dnešného dňa bolo stavebnej spoločnosti, ktorá rekonštrukciu prevádza vyplatených 478 824,10 €
						
Starosta

Prázdniny vo Vyšehradnom

Aj toto leto ako po iné roky doteraz organizuje Občianske združenie Vyšehrad tvorivé remeselné dielne. Tento rok s finančnou
podporou Obecného úradu Nitrianske Pravno.
Tieto dielne sú určené pre všetky vekové kategórie, konajú
sa každý štvrtok v mesiacoch júl a august v popoludňajších
hodinách od 14.30.
V rámci podujatia si môžu záujemcovia vyskúšať prácu s rôznymi materiálmi ako je hlina, drevo, prútie, slama a textil, a to
všetko pod vedením skúsených lektorov.
Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 30. septembra 2012.
Ďakujeme.
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