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spravodajstvo z prvého zasadnutia
obecného zastupiteľstva v nitrianskom pravne
dňa 16. 12. 2010 po komunálnych voľbách
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne po komunálnych
voľbách sa uskutočnilo ako slávnostné v obradnej miestnosti Obecného
úradu v Nitr. Pravne, ktoré zvolal
v zmysle zákona a viedol starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Privítal všetkých
novozvolených poslancov, členov
miestnej volebnej komisie, ktorí
pracovali pri komunálnych voľbách,
zamestnancov obce a ostatných prítomných občanov.
Z pozvaných 11 poslancov obecného zastupiteľstva prítomní boli prítomní 10-ti poslanci, čím bolo zasadnutie rokovania a uznášania schopné.
Zasadnutie sa riadilo nasledovným
programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Voľba návrhovej komisie
8. Voľba zástupcu starostu
9. Návrh na zriadenie obecnej rady

a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov,
prípadne ďalších členov komisií
10. Určenie sobášiacich
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
Správu o výsledkoch komunálnych
volieb, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 predniesla p. Konevalová
Dana – predseda Miestnej volebnej
komisie v Nitr. Pravne.
Novozvolený starosta obce p. Ing.
Balčirák Jozef prečítal a podpísal
zákonom predpísaný sľub a prevzal
od predsedkyne Miestnej volebnej
komisie v Nitr. Pravne p. Konevalovej
Dany insignie obce Nitr. Pravno a ujal
sa ďalšieho rokovania.
Poslanci Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne podpísali zákonom
predpísaný sľub podľa zák. č. 369/90
Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý prečítala poslankyňa p. Drábiková
Renáta.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef
poďakoval všetkým voličom za prejavenú dôveru vo voľbách, verí, že
spolupráca s poslancami a zamestnancami obce bude na dobrej úrovni
a v prospech obce.

Návrh na zloženie orgánov obecného
zastupiteľstva predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef, návrh bol zapracovaný do návrhu na uznesenie, ktorý
poslanci obdržali pred zasadnutím
zastupiteľstva.
Po vyčerpaní bodov programu starosta obce vyhlásil diskusiu k jednotlivým bodom programu. Starosta obce
informoval poslancov, že do komisií
OZ môžu navrhnúť ďalších členov,
prípadne navrhnúť zmeny v zložení komisií v priebehu roka a celého
volebného obdobia. Nezúčastnený
poslanec na prvom zasadnutí zastupiteľstva bude prizvaný na ďalšie zasadnutie, na ktorom zloží zákonom
predpísaný sľub.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom programu do návrhu na uznesenie, starosta
obce Ing. Balčirák Jozef vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil
návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 10/2010
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne: A. Zobralo na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B. Konštatovalo, že
1. novozvolený starosta obce p. Ing.
Balčirák Jozef zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva: (mená a priezviská poslancov
v abecednom poradí)
– Ing. Áč Pavel
– Kubíček Peter
– Drábiková Renáta
– Matušík Ľudevít
– Ing. arch. Grom Marian
– Oller Marek
– Mgr. Heldiová Beáta
– Ing. Pekár Peter
– Mgr. Suchý Pavel
– Ing. Zaťková Miroslava
C. Zriadilo
1. obecnú radu
2. komisie a to:
− komisia finančná a verejných
súťaží
− komisia výstavby, bytových a nebytových priestorov a kataster
obce
− komisia verejného poriadku,
životného prostredia, lesného
hospodárstva
− komisia školstva, kultúry, telesnej
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výchovy a športu
−− komisia sociálna
−− komisia pre ochranu verejného
záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností
−− komisia pre pamätihodnosti obce
−− komisia pre prideľovanie nájomných bytov
D. Zvolilo
1. zástupcu starostu:
– p. Kubíčka Petra
2. členov obecnej rady:
– p. Kubíčka Petra
– p. Drábikovú Renátu
– Heldiovú Beátu Mgr.
3. Predseda komisie – finančnej
a verejných súťaží:
– p. Drábiková Renáta
členovia komisie:
–p. Kubíček Peter
poslanci:
– p. Grom Marian Ing. arch.
– p. Pekár Peter Ing. 			
– p. Zaťková Miroslava Ing.
– p. Suchý Pavel Mgr.
zapisovateľ – p. Margetová Eva
zástupca zapisovateľa:
–p. Chmurová Drahomíra
4. Predseda komisie – stavebnej,
bytových a nebytových priestorov
a kataster obce:
– p. Grom Marian Ing. arch.
Členovia komisie:
– p. Pekár Peter Ing.
poslanci: p. Kubíček Peter
z radov občanov:
– p. Polonyi Emil
– p. Žilová Zdenka Bc.
– p. Kučera Jozef
– riaditeľ spoločnosti Obec Nitr.
Pravno s.r.o.
zapisovateľ:
– p. Chmurová Drahomíra
zástupca zapisovateľa:
– p. Bukovinská Adriana
5. Predseda komisie – verejného
poriadku, životného prostredia,
lesného hospodárstva:
– p. Pekár Peter Ing.
Členovia komisie :
– p. Oller Marek
poslanci:
– p. Áč Pavel Ing. 			
– p. Matušík Ľudevít
z radov občanov:
– p. Jakubjaková Zita
– p. Kočner Erich Ing. Csc.
– p. Pavlíček Tibor
– p. Vaňo Miloš Ing.
zapisovateľ:
– p. Bukovinská Adriana
zástupca zapisovateľa:
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– p. Chmurová Drahomíra
				
6. Predseda komisie – školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu:
– p. Suchý Pavel Mgr.
Členovia komisie:
– p. Áč Pavel Ing.
poslanci:
– p. Oller Marek
– p. Pekár Peter Ing.
z radov občanov:
– p. Gombarček Libor
– p. Jamrichová Otília
– p. Jakubjaková Zita
– p. Holec Stanislav Mgr.
– p. Haronik Rastislav
– p. Richter Martina Mgr.
– p. Vaňová Magdaléna
zapisovateľ:
– p. Strečanská Zuzana
zástupca zapisovateľa:
– p. Lukáčová Elena
7. Predseda komisie – sociálnej:
– p. Zaťková Miroslava Ing.
Členovia komisie:
– p. Drábiková Renáta
poslanci:
– p. Matušík Ľudevít
– p. Heldiová Beáta Mgr.
z radov občanov:
– p. Gromová Ingrid
– p. Nádašdyová Anna
– p. Kučera Jozef
zapisovateľ:
– p. Dobrovičová Dáša
8. Predseda komisie – pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností:
– p. Zaťková Miroslava Ing.
Členovia komisie:
– p. Kubíček Peter
zapisovateľ: Boďová Ľubica – prednosta OcÚ 		
9. Predseda komisie pre pamätihodnosti obce :
– Suchý Pavel Mgr.
členovia komisie:
– p. Grom Marian Ing. arch.		
poslanci:
– p. Matušík Ľudevít
– p. Heldiová Beáta Mgr.
z radov občanov:
– p. Haronik Rastislav
– p. Strečanská Zuzana Mgr.
zapisovateľ:
– p. Chmurová Drahomíra
10. Členovia komisie pre prideľovanie nájomných bytov – poslanci a zástupcovia spoločenských organizácií
pôsobiaci na území obce Nitr. Pravno

(uvedené funkcie bez mien)
zapisovateľka:
– p. Chmurová Drahomíra
E. Poverilo
výkonom funkcie sobášiaceho – starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne:
Sobášiaci:
– Balčirák Jozef Ing. – starosta obce
– Drábiková Renáta – poslanec
– Heldiová Beáta Mgr. – poslanec
Pre účely obradov uzatvárania manželstva je určená Obradná miestnosť
na Obecnom úrade v Nitr. Pravne.
Sobášne dni stanovené na piatok
a sobotu zostávajú v platnosti.
F. O d p o r u č i l o
starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce
– Štatút obce, rokovací, poriadok OZ,
Rokovací poriadok Obecnej rady, Zásady hospodárenia s majetkom obce
a informáciu predložiť na najbližšom
zasadnutí obecsného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov
Uznesenie v tomto znení bolo schválené všetkými prítomnými poslancami
v počte 10 poslancov. Keďže program
bol vyčerpaný starosta vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za
skončené.

Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva, posledné v roku 2010 bolo zvolané ako
mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne,
ktoré zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák. Privítal všetkých poslancov,
zamestnancov a ostatných prítomných. Z pozvaných 11 poslancov
obecného zastupiteľstva prítomní
boli prítomní 10- ti poslanci, čím bolo
zasadnutie rokovania a uznášania
schopné.
Zasadnutie sa riadilo nasledovným
programom:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ
4. Organizačné zmeny v spoločnosti
Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
5. Rôzne – diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
Starosta obce konštatoval, že na
prvom ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva nebol prítomný p. Kremel Róbert a preto bol

do programu tohto rokovania zaradený bod programu zloženie sľubu
novozvoleného poslanca OZ. Vyzval
p. Kremla Róberta, aby prečítal znenie sľubu a tento podpísal.
Pán Kremel prečítal znenie sľubu
a tento podpísal, čím splnil ustanovenia § 26 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a stal sa poslancom obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne.
Starosta obce predložil na rokovania mimoriadneho zastupiteľstva návrh na vykonanie organizačnej zmeny
v spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o.
Vysvetlil fungovanie spoločnosti, jej
zameranie a riadenie.
Po vyčerpaní predchádzajúcich bodov programu starosta obce vyhlásil
diskusiu k jednotlivým bodom programu a iným záležitostiam týkajúcich sa
chodu a života obce. Diskusia bola zameraná na problematiku fungovania
a financovania spoločnosti Obec Nitr.
Pravno s.r.o. Starosta obce informoval, že zmena v spoločnosti sa koná
v rámci zlepšenia hospodárenia
a fungovania spoločnosti pre obec
Nitr. Pravno.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom
programu do návrhu na uznesenie
vyzval predsedu návrhovej komisie
p. Kubíčka Petra, aby predložil návrh
na uznesenie.
Uznesenie č. 12/2010
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne:
I. Konštatovalo, že
zvolený poslanec obecného zastupiteľstva p. Kremel Róbert zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
II. Odvolalo
p. Petra Lenčéša z funkcie konateľa
spoločnosti Obec Nitrianske Pravno
s.r.o. Termín: k 1. 1. 2011III. Zrušilo
v spoločnosti Obec Nitrianske Pravno
s.r.o. funkciu riaditeľa.
Termín: od 1. 1. 2011
IV. Zvolilo
– starostu obce Ing. Jozefa Balčiráka
za konateľa spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o.
Termín: od 1.1.2011
– p. Kremla Róberta:
a) za člena komisie finančnej a verejných súťaží
b/ za člena komisie stavebnej, bytových a nebytových priestorov a kataster obce
c) za člena komisie pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavo-

vanie sťažností
– p. Heldiovú Beátu Mgr.
a) za člena komisie finančnej a verejných súťaží
V. Uložilo
konateľom spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. do zakladateľskej
zmluvy zakotviť nasledovné zmeny:
– jedným z troch konateľov spoločnosti bude vždy starosta obce Nitrianske Pravno
– konatelia spoločnosti môžu rozhodovať o nákupe a predaji hnuteľného
majetku len do 5.000,- € (bez DPH)
celkovej nadobúdacej hodnoty jednotlivého hnuteľného majetku
– do živnostenského listu a OR doplniť predmet činnosti: nakladanie s komunálnym odpadom a nebezpečným
odpadom
– pre tento účel nájsť a dohodnúť sa
s odborne spôsobilou osobou
– pripraviť správu o hospodárení a riadení spoločnosti Obec Nitr. Pravno
s.r.o. v rokoch 2008 – 2010.
Termín: do 28. 2. 2011.
– Previesť zmeny v súvislosti s výmenou konateľov spoločnosti Obec Nitr.
Pravno s.r.o.
Hlasovanie poslancov:
Za prijatie uznesenia v tomto znení
hlasovalo 7 poslancov.
Pri hlasovaní za odvolanie riaditeľa
Spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o.
sa poslanec p. Kremel Róbert zdržal
hlasovania.
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.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne ako prvé
v novom roku zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák, privítal všetkých
poslancov, zamestnancov 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 doporučený
obecnou radou.
Ďalej konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
v počte 10, jeden poslanec sa ospravedlnil, a tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program
zasadnutia, ktorý všetci prítomní poslanci schválili.

Program:
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 o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetencií zo štátnej správy na obec za r.
2010
6. Vnútorná smernica k verejnému
obstarávaniu
7. Odpredaj majetku obce
8. Rôzne – diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení a Správu o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetencií zo
štátnej správy na obec za r. 2010 predložila p. Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ Nitr. Pravno. Správu o plnení
uznesení OZ predložil hlavný kontrolór obce p. Miklošovič Peter.
Informáciu k vypracovanému návrhu Vnútornej smernice k verejnému
obstarávaniu predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef a tiež návrh na
odpredaj pozemkov, návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv tak ako
bolo doporučené komisiou výstavby,
finančnou a Obecnou radou v Nitr.
Pravne.
Po vyčerpaní predchádzajúcich
bodov programu starosta obce vyhlásil diskusiu k jednotlivým bodom
programu a iným záležitostiam týkajúcich sa chodu a života obce. Vyzval
poslancov a potom občanov. Diskusia
bola zameraná na túto problematiku:
sociálnej oblasti, sociálnych pomocí
občanom, kultúrno-spoločenským
aktivitám v obci, riešenie možnosti
zriadenia sociálneho zariadenia pre
občanov odkázaných na pomoc iných
pri zvládaní základných životných
úkonoch.
Ďalej to bola problematika znečisťovania miestnych komunikácií, ich
poškodzovanie ťažkou technikou,
požiadavka občanov na obnovenie
predaja mäsa z pojazdnej predajne
VJARSPOLU v Nitr. Pravne, k historickým a kultúrnym pamiatkam
v obci, zriadenie zariadenia pre mladé
mamičky s deťmi – Detská hernička,
k návrhom na zrušenie železnice do
Nitr. Pravna, príspevok na dopravu
pre žiakov Základnej školy z časti

Solka a Vyšehradné, k dopravnému značeniu, dokončenie výstavby
Domu smútku v časti Solka a rozšírenie chodníka k Domu smútku v Nitr.
Pravne.
Kováčiková Eva – zástupca riaditeľky v MŠ N. Pravno informovala
o zápise detí do MŠ, podávaní žiadostí
rodičov a o termíne zápisu detí, ktorý
bude zverejnený od 1. 3. 2011
Odpoveď na otázky občanov podal
starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom programu do návrhu na uznesenie vyzval
predsedu návrhovej komisie p. Mgr.
Suchého Pavla, aby predložil návrh
na uznesenie.
Uznesenie č. 1/2011
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 kontrolnej činnosti za rok 2010
c) správu hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
d) správu o výkone samosprávnych
funkcií a prenesených kompetencíí zo
štátnej správy na obec za r. 2010
e)správu o činnosti komisie sociálnej
z 27. 1. 2011
II. S c h v á l i l o
a) vnútornú smernicu č. 1/2011 k verejnému obstarávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov,
na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác
b) zámenu pozemkov ako prípad osobitného zreteľa podľa spracovaného
geometrického plánu č. A-37/2010
nasledovne:
– p.č. 2183/67 – zastavaná plocha
135 m2
– p.č. 2183/68 – zastavaná plocha
113 m2
– p.č. 2183/69 – zastavaná plocha
106 m2
– p.č. 2183/70 – zastavaná plocha
78 m2
– p.č. 2183/71 – zastavaná plocha
86 m2
– p.č. 2183/72 – zastavaná plocha
81 m2
– p.č. 2183/73 – zastavaná plocha
50 m2
– p.č. 2183/74 – zastavaná plocha
98 m2
– p.č. 2183/83 – zastavaná plocha
85 m2
o celkovej výmere 832 m2, ktoré sú vo

vlastníctve p. Horváthovej Anny
z a m e n i ť za pozemky v k. ú. Solka
– parcela č. 235/7 – orná pôda o výmere 412 m2 a na základe geometrického plánu č. 270/2009 p.č. 235/11 –
záhrada o výmere 425 m2, o celkovej
výmere 837 m2, ktorých vlastníkom je
obec Nitrianske Pravno.
c) Odpredaj majetku – pozemky:
odpredaj pozemku - forma priameho
predaja nasledovne:
– p. č. CKN 1828/1, k. ú. Nitr. Pravno
– trvalý trávnatý porast o výmere
420 m2, ktorá vznikla odčlenením od
parcely EKN p.č. 6131 – trvalý trávnatý porast, k.ú. Nitr. Pravno podľa
geometrického plánu č. 142/2006
zo dňa 22. 11. 2006, za cenu podľa
znaleckého posudku minimálne však
20,– €/m2 + cena za vypracovanie
znaleckého posudku + cena za zverejnenie v týždenníku Prieboj (“MY“)
Termín: do 31. 12. 2011
d) Prenájom pozemkov v majetku
obce: 		
1. prenájom pozemku - p. č. - 1672/1,
k.ú. Nitr. Pravno pre p. Ing. Zbiňovca
Ivana, bytom Nitr. Pravno podľa platných predpisov s tým, že do budúcna
má žiadateľ záujem o jeho kúpu.
2. Prenájom časti pozemku pozemku – p. č. - 203, k.ú. Vyšehradné
o výmere cca 35 m2 z dôvodu zriadenia prevádzky potravín v časti Vyšehradné, pre p. Čavojského Miroslava,
bytom Malinová,podľa platných predpisov.
Cena za prenájom pozemku – 1,– €/
rok na dobu neurčitú.
III. O d p o r u č i l o
a) zahrnúť do rozpočtu obce Nitr.
Pravno na r. 2011 úhradu nákladov
na dopravu detí do školy z časti Solka a Vyšehradné od 1. 1. 2011 s tým,
že preplatenie nákladov za I. polrok
bude vykonané v mesiaci jún 2011
a za II. polrok bude vykonané v mesiaci január 2012 podľa podkladov zo
Spojenej školy v Nitr. Pravne.
Úprava rozpočtu bude predložená
na schválenie v obecnom zastupiteľstve.
IV. N e o d p o r u č i l o
vyhovieť žiadosti o úľavu na dani z nehnuteľnosti za ostatné plochy na rok
2011 predloženú Poľnohospodárskym družstvom Horná Nitra Nedožery-Brezany.
V. U l o ž i l o
komisii školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu – prejednať možnosti
podpory spolku aktívnych mamičiek
v súvislosti s podmienkami prenájmu
priestorov. Termín: 31. 3. 2011
Hlasovanie poslancov:
Starosta obce dal hlasovať samostatne za bod II. písm. b/ - zámena
3
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pozemkov pre účely vysporiadania
MK v obci – potreba súhlasu na 3/5-á
väčšina prítomných poslancov.
Za navrhnutý odpredaj hlasovali
všetci prítomní poslanci v počte 10
poslancov.
Za prijatie predloženého návrhu na
uznesenie kompletne hlasovali všetci
prítomní poslanci – v počte 10 poslancov hlasovalo za priatie uznesenia.
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.
					
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Drevorezby Jána Procnera
V sobotu, 5. februára 2011, sme v Obradnej sieni obecného úradu
otvorili 8. ročník Zimných slávností Hornonitria – projekt, do ktorého sa striedavo zapájajú všetky obce mikroregiónu Hornonitrie.
Vstupnou bránou tejto ucelenej myšlienky je už tradične vernisáž
výstavy práve v našej obci. V uplynulých ročníkoch si návštevníci
mohli na výstavách etnografického charakteru prezrieť tradičné
pravnianske výšivkárske techniky, maľovaný nábytok, kachliarske remeslo či súčiastky odievania. V tomto roku sa organizátori
rozhodli predstaviť, v pravnianskej doline možno menej známeho
umelca, reprezentanta handlovskej doliny, rezbára Jána Procnera.

Dom stretávania – múzeum...
...všetkým ľuďom, obyvateľom, rodákom a priateľom ďakuje
za pomoc a spoluprácu Karpatskonemecké Múzeum Bratislava,
ktoré má svoju stálu expozíciu aj v Dome stretávania v Nitrianskom Pravne. Múzeum pracuje ako špecifická súčasť Slovenského Národného Múzea a obsahom jeho práce je monitorovanie a prezentácia kultúry Nemeckej menšiny v našom regióne.
Od zriadenia expozície v Pravne až do súčasnosti dostávame na výstavné účely mnoho rôznych vecí zo starého Pravna a aj okolia. Či už predmety každodennej potreby, riad, gobelíny, vzácne kroje, modlitebné knižky,
písomnosti, bytový textil, kachlice, hospodárske náradie, atď...
Za to patrí vďaka a uznanie všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú!
Je to súčasne aj výzva pre ostatných: keď budete preberať
veci po svojich starých rodičoch alebo príbuzných a nájdete
niečo „tradičné, ľudové“, tak to prosím netrhajte, nezahoďte,
nespáľte, ani neseparujte, ale doneste to ku nám, do múzea.
Tie veci, aj keď často krát nekompletné a poškodené majú
veľkú výpovednú hodnotu a bežnému človeku sú tak či tak k ničomu - v horšom prípade by ich väčšina z nás hodila do smetí.

Ján Procner sa narodil 13. januára 1943 vo Vyhniach, ale svoj
život prežil v Handlovej, kde 33 rokov tvrdo pracoval ako baník.
Po čase začal vyrezávať do dreva a postupne vytvoril taký veľký
súbor, ktorý pozorovateľa privádza do úžasu. Jeho diela zaznamenali úspech na výstavách, sú zastúpené v galerijných zbierkach
(napr.: Slovenské banské múzeum, Slovenské národné múzeum,
Slovenská národná galéria, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi),
získali mnohé ocenenia. V roku 2001 založil súkromné múzeum
a galériu, ktoré sa nachádzajú v jeho dome v Handlovej. Exponáty
mapujú vývoj baníctva na Hornej Nitre a galéria obsahuje viac ako
70 drevorezieb majstra Procnera.
V Obradnej sieni OcÚ sa nachádzali plastiky, ktoré reprezentujú nielen banícky svet, ale zachytávajú aj zážitky z detstva
autora, jeho vnímanie spoločnosti. Zaujímavou bola i kolekcia
fujár – trombít, ktorých výrobou sa začal zaoberať len nedávno
a sám je interpretom na tomto signálnom nástroji, čo počas vernisáže aj osobne predviedol.
Výstava potrvala do 17. februára, kedy bola prenesená do
Poluvsia, aby bola súčasťou ďalšieho podujatia v rámci Zimných
slávností Hornonitria, Pamätnice Jozefa Strečanského.
ZS

Upozornenie pre majiteľov psov!!!

Súčasná expozícia je nainštalovaná od septembra 2007 a navštívilo
nás mnoho bežných návštevníkov i vzácnych hostí naozaj širokého
vekového rozmedzia. Častými návštevníkmi sú deti z MŠ a ZŠ, - čo
nás teší a ďakujeme im a ich pani učiteľkám za prejavenú podporu.
U návštevníkov sa stretávame s výlučne pozitívnymi a pochvalnými ohlasmi na vystavené predmety i fundované sprievodné slovo.
Týmto pozývame všetkých, ktorí u nás v múzeu ešte neboli, aby
nás poctili svojou návštevou. Otvorené je každý piatok od 16.00
do 19.00. Tešíme sa na Vás napr. aj v rámci už tradične pripravovanej akcie „NOC v MÚZEU“, ktorá sa bude konať v máji.
za kolegov Andrej Richter
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Obecný úrad upozorňuje občanov, že podmienky držania psov v obci upravuje
VZN obce č. 8/2008, ktoré presne definuje povinnosti majiteľov psov. Jedným
z predmetov VZN sú aj podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, ktoré obec upravuje takto: „každý majiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, po znečistení verejného priestranstva je povinný verejné priestranstvo vyčistiť a dať do
pôvodného stavu. V prípade poškodenia zariadenia, stromčekov alebo kríkov,
tieto v plnom rozsahu ošetriť alebo zaplatiť.“
Takisto obec na druhej strane chce nielen sankcionovať, ale aj vychádzať
v ústrety chovateľom psov a na základe uznesenie OZ im ponúka pri platení
dane za psa možnosť prevziať si bezplatne igelitové vrecúška určené na psie
exkrementy, ktoré sú k dispozícii na obecnom úrade.
Prosíme občanov, aby využili túto možnosť a rešpektovali tak nielen nariadenia obce, ale dbali i na čistotu a poriadok verejného priestranstva. Ďakujeme!
OcÚ Nitrianske Pravno

Kurzy tradičného drotárstva
OZ Vyšehrad pripravil pre milovníkov tradičných remeselných techník kurzy tradičného drotárstva. Pod vedením majstra
Ladislava Fapša ponúka možnosť osvojiť si základné zručnosti pri
práci s drôtom či zhotoviť konkrétny drotársky výrobok. Cyklus
školení je akýmsi výstupom z letných tvorivých dielní, známych
pod názvom „Prázdniny vo Vyšehradnom“, na ktorých sa už mnohí s týmto remeslom oboznámili.

Valentínska kvapka krvi!
Posledný spoločný odber krvi na Valentína sa naozaj vydaril. Odberu sa zúčastnilo spolu 54 bezpríspevkových darcov
krvi a uskutočnilo sa 52 odberov.
Chcem preto v mene výboru MS SČK v Nitrianskom
Pravne poďakovať za ich ochotu zúčastniť sa a darovať svoju krv a zaželať im veľa zdravia, aby sa mohli na takýchto
pekných akciách zúčastňovať aj v budúcnosti.
Do klubu dôchodcov, kde sa odber konal, prišli aj zástupcovia firmy Šariš, ktorí darovali krv, ale priniesli aj darčeky,
ktorými prezentovali svoju firmu a obdarovali všetkých zúčastnených na podujatí. Darčeky dostali darcovia krvi, ale
aj pracovníčky Národného transfúzneho centra v Martine.
Bolo to prekvapenie aj pre nás, ktorí sme akciu pripravovali,
preto patrí vďaka aj zástupcom firmy za to, že takto podporili
naše podujatie.

Prvý kurz sa konal v sobotu 29. januára 2011 o 10.00 h v priestoroch bývalého obchodu vo Vyšehradnom. Novodobí drotárski
učni tu oboznámili so základmi spracovania drôtu, s rôznymi tradičnými technikami a vzormi, ktoré sú pri tejto práci využiteľné.
Cyklus pokračuje každú nasledujúcu sobotu. Ukončením bude
výstava drotárskych diel majstra – lektora tohto kurzu a prác jeho
účastníkov v priestoroch obecného úradu. O výstave Vás budeme
včas informovať.
ZS

Na záver ešte dátum najbližšieho plánovaného spoločného odberu zase v Klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne,
bude to 15. 6. 2011. Všetkým darcom patrí naša srdečná
vďaka a v júni sa môžeme stretnúť opäť pri odbere krvi.
J. Mokrá

Zimné radovánky
v Materskej škole
Z hľadiska prirodzených príležitostí na pohyb, otužovanie a zvyšovanie odolnosti organizmu detí má podstatný význam pobyt
vonku. V zimných mesiacoch deti prejavujú svoju radosť hlavne
z prirodzeného slobodného pohybu, či už na sánkach, boboch alebo lopároch. Tešia sa z hier so snehom, kde môžu uplatniť svoju
spontánnosť, hravosť a tvorivosť. Keď sa dobre na školskom dvore
vyšantia, majú hneď pocit sviežosti, dobrej nálady, ale i chuť do jedla. Pravidelný pohyb ako aj zdravá životospráva sú najúčinnejšou
prevenciou proti detským ochoreniam.
O. Jamrichová
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PLÁN KOMISIÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011 2.časť
Šk. rok 2010/2011

PROTIDROGOVÁ
OBLASŤ

FEBRUÁR

Kreslo pre hosťa:
Beseda pre žiakov
2. ročníka ( Dopravná výchova)
3. zasadnutie ŽP
VALENTÍNSKA POŠTA

MAREC

Kreslo pre hosťa:
Beseda pre 8. ročníky
(Kulty a sekty, ich
vplyv na mládež)
Pocta učiteľom k ich sviatku

Prevencia proti rakovine
Spolupráca so Zväzom
žien pri príležitosti
„Dňa narcisov“:
relácia do šk. rozhlasu
APRÍL

Kreslo pre hosťa:
Beseda pre žiakov 9. ročníka
(Fašizmus, rasizmus, xenofóbie,
ich dejiny a vplyv na mládež
Trestný zákon vo vzťahu k rasizmu, fašizmu, xenofóbii)

4. zasadnutie ŽP
MÁJ

JÚN
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Záverečné zasadnutie spojené
s vyhodnotením práce jeho
členov

Pomoc žiackého parlamentu pri
príprave „ Dňa detí“

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
VÝCHOVA K MATERSTVU
A RODIČOVSTVU

KARNEVAL pre ročníky 1.- 4.

Besedy pre žiakov,
rodičov a učiteľov

VEĽKONOČNÁ
TVORIVÁ DIELŇA
Kreslo pre hosťa:
Beseda s lekárom:
„Prečo dospievam“
6. ročník + 9. ročník RÚVZ + videá
Realizácia skalky pred
pavilónom „D“

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA

Relácia do šk. rozhlasu:
Vieme šetriť elektrickou
energiou v domácnosti a v škole

Výtvarná súťaž:
Chránime ohrozené rastliny a živočíchy
Deň vody 22. 3.

Relácia do šk. rozhlasu
„Svetový deň zdravia“
„Svetový deň Zeme“
(aktivity) + beseda s lesníkom
MINIARBORÉTUM
Spolupráca s Lesným závodom
Beseda s lesníkmi pre roč. 1 – 4
ZRPŠ

DEŇ MATIEK
Predaj srdiečok pre mamičku
Vystúpenia v Bôriku a v
Požiarnej zbrojnici
Účelové cvičenie s ukážkami
poskytovania 1. pomoci

DEŇ DETÍ
Zábavné dopoludnie
„2 hodiny deťom“ – 9.
ročníky

Zber papiera

Vyhodnotenie súťaže „TRIEDA
ROKA“
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Detská hernička
v Nitrianskom Pravne
V utorok, 15. februára 2011 sa v Nitrianskom Pravne slávnostne
otvorili priestory Detskej herničky. Niekoľkomesačná snaha mamičiek na materskej dovolenke nadobudla svoju reálnu podobu,
keď sa aj vďaka podpore starostu obce podarilo nájsť pre nich
vhodnú miestnosť. Detská hernička tak už má svoju adresu na
Dlhej ulici č. 22, v budove sídla viacerých organizácií v obci. Cieľom jej iniciátoriek je združovanie matiek na materskej dovolenke
i rodiny s malými deťmi, ktoré už navštevujú materskú škôlku.
Najmä v zimnom období a v nepriaznivom počasí budú možnosť
stretávať sa v pre nich vymedzenom priestore.
Je to v podstate dobrovoľná aktivita mamičiek, detská herňa
bude slúžiť nielen na ich spoločné stretnutia s deťmi, ale jedným
z cieľov činnosti bude organizovanie rôznych podujatí a poskytovanie služieb. Okrem herničky je v pláne i zabezpečenie vzájomnej
opatrovateľskej služby pre deti, ďalej kurzy cudzích jazykov formou hry, pohybové a rytmické hry a cvičenia, výtvarné, keramické, divadelné a hudobné dielne, programy pre ženy: kurzy cudzích
jazykov, kurzy ručných prác, cvičenie s detičkami, masážne kurzy,
poradenstvo pri dojčení, poradenstvo pre matky a programy pre
celé rodiny: kultúrne, spoločenské a zábavné programy...
Prvým podujatím v týchto priestoroch bolo samotné slávnostné
otvorenie Detskej herničky a s ním spojený Baby karneval. V dopoludňajších hodinách sa tu stretli mamičky s deťmi do 3 rokov.
Sprievodnými podujatiami boli ukážky hudobných kurzov Yamaha
Class (predškolské hudobné programy pre deti), líčenie pre mamičky od Oriflame, školička dojčenia – odborný výklad laktačnej
poradkyne A. Lackovičovej (www.drobcekovia.sk). Popoludňajší
program začal oficiálnym otvorením Detskej herničky symbolickým prestrihnutím stuhy. Táto úloha pripadla poslancovi OZ
Nitrianske Pravno Pavlovi Suchému, ktorý poprial herničke a jej
užívateľom veľa šťastia a nápadov pri rozvíjaní svojej činnosti.
V programe sa pokračovalo mini hudobným koncertom Yamaha
Class, programom kurzov angličtina hrou z Future School z Prievidze a karnevalom pre staršie deti (do 6 rokov). Zábava vrcholila
počas súťaží a detskej diskotéky, nechýbala ani pestrá tombola.
Krásne ceny do nej poskytli darcovia z Nitrianskeho Pravna: drogéria LENČÉŠ, drogéria MATUŠÍK, hračkárstvo SUPEK, hudobné
kurzy Yamaha Class, mamičky z Herničky, obuv ELAR Lubiková, papiernictvo NATALIA, potraviny DOMANIK, OcÚ Nitrianske
Pravno. Poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili akoukoľvek formou podporili jeho priebeh i zrodenie Detskej herničky.
		
Aktuálne otváracie hodiny zariadenia sú nasledovné:
		
– pondelok a štvrtok 8.30 -11.30
		
– utorok 8.30 -11.30 určené pre kurzy a vzdelávanie
Podľa potreby rodičov sa otváracie hodiny herničky môžu rozšíriť
aj na popoludňajšie hodiny, či inak prispôsobiť. Informovať sa môžete na OcÚ alebo priamo v herničke.
Prvé kroky sa uskutočnili. Čas a úsilie ľudí ukáže skutočný záujem o pokračovanie tejto myšlienky....
Zuzana Strečanská

Obecný úrad Nitrianske Pravno
a Spojená základná škola Vás pozývajú na

Veľkonočnú tvorivú
dielňu
vo štvrtok 14. apríla 2011

v dopoludňajších hodinách v priestoroch ZŠ
Prezentácia a výroba kraslíc, veľkonočných ozdôb,
korbáčov, košíkov, medovníkov spojená s predajom
ľudovo-umeleckých výrobkov.
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Vážení čitatelia, v dnešnom a nasledujúcich číslach PZ Vám budeme prinášať, tak ako v minulosti, príspevky od p. Jozefa Soľavu,
ktoré sa budú venovať poštovníctvu na hornej Nitre.

Poštovníctvo na hornej Nitre
(prvá časť)

Čo viedlo k tomu, aby vzniklo odovzdávanie správ, k vzájomnému
kontaktu, poštovníctvu a dorozumievaniu sa v dnešnej podobe?
Odhliadnuc od moderných komunikačných prostriedkov ako je
internet, mobil a pod.
Po rozpade Veľkomoravskej ríše si vyšehradské územie ešte dlhší čas bránilo svoju samostatnosť od nájazdov maďarských hort
a to len vďaka svojej geografickej podobe. V správe perzského
geografa Ibn Rosteha zo začiatku 10. storočia sa píše o húževnatom odpore, ktorý kládlo maďarským jazdeckým družinám slovenské obyvateľstvo utiahnuté do hradísk v horských údoliach horného Ponitria. Dôkazom je aj vytvorenie hranice medzi Maďarmi
obsadeným územím na čiare Žabokreky-Bošany, kde sú dodnes
živé názvy osád strážcov hraníc Pečeňany, Uherce. Nevie sa presne, kedy bolo toto územie hornej Nitry pripojené k Uhorsku.
Rozširovaním osídlenia a vytváraním nových žúp stratili postupne význam niektoré strediská i hradiská. V druhej polovici
13. storočia je už možné urobiť si jasnejšiu predstavu o osídlení
údolia horného Ponitria. Územie Nitrianskej a Turčianskej župy
a tiež hradisko Vyšehrad bolo rodinným majetkom šľachtického
rodu Diviakovcov. Vyšehrad na čas bol sídlom ich domínia. Potvrdzujú to i výsledky vykopávok v našej dobe, ktoré sú z vrchu Vyšehradu (829 m. n. m.), početné nálezy predmetov dennej potreby,
poľnohospodárske a remeselné náradia. V šesťdesiatych rokoch
13. storočia prešiel Vyšehrad do kráľovského vlastníctva. V roku
1259 boli pozemky a majetky k nemu patriace predmetom dedičského sporu členov rodu Diviakovcov, ale do konca obdobia vlády
Bélu IV. (1235-1270) im boli odňaté. Hovorí o tom listina kráľa
Ladislava IV. z roku 1277, ktorú dáva magistrovi Barleovi z diviak
a jeho bratom Bošany výmenou za majetky v Turci, medzi nimi aj
Vyšehrad, ktorý im odňal ešte jeho predchodca. (Fejer G. „Codex
diplomaticus regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis.“) A tak majetky rodu Diviakovcov, pôvodne rozprestierajúce sa i v susedných
dolinách Turca a Belianky, sa zmenšili. Diviakovcom patrili okrem
Pravenca ešte Kľačany, dnes časť Pravenca a Lehôtka, ktorá zanikla. Ku kráľovským Bojniciam patrili Nedožery, Brezany, Necpaly
a Požeha, ktorá sa nachádzala na území dnešnej Malinovej.

O severnejšom území na pravom brehu rieky Nitry až po úpätie
Magury nie sú z tohto obdobia žiadne písomné zmienky. Pravdepodobne patrilo tiež Diviakovcom ako pôvodným majiteľom celého okolia. Politickým centrom a sídlom vrchnosti boli Bojnice.
Prelom 13.-14. storočia je obdobím feudálnej roztrieštenosti
a anarchie. Kráľovská moc bola po rôznych vojnách zoslabená,
vzrastala moc a bohatstvo niekoľkých pánov šľachticov, ktorí boli
na svojich majetkoch malými kráľmi a neuznávali žiadne zákony.
Takýmto bol aj Matúš Čák, ktorý zasiahol do osudov doliny hornej Nitry. Vo funkcii palatína si privlastnil kráľovský hrad Bojnice,
ktorý mu vojensky odobrali bratia Poznanovci. V sporoch o uhorský trón po smrti Ondreja III. vyhral zásluhou Matúša Čáka český kráľovič Václav III. Čákovi sa odmenil potvrdením vlastníctva
všetkých majetkov bez ohľadu na spôsob nadobudnutia.
Jozef Soľava
(pokračovanie v ďalšom čísle PZ)

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti
v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 z. z. O výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. O materskej škole na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa vo veku od dvoch do šiestich rokov.
Termín zápisu: od 1.3. 2011 do 31. 3. 2011.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodičia vyzdvihnú v materskej škole v čase od 7,00 do 16,00 hod., nájdu ju aj na internetovej
stránke obce a stránke školy: www.zsnitrianskepravno.edupage.org
Kritéria prijímania detí:
1. prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v Nitrianskom Pravne,
2. dieťa vo veku od 2 do 4 rokov s trvalým pobytom v Nitrianskom Pravne
s nástupom od 2. 9. daného školského roka zamestnaných oboch rodičov,
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3. dieťa vo veku od 2 do 4 rokov s trvalým pobytom v Nitrianskom Pravne
s nástupom od 2. 9. daného školského roka,
4. dieťa z inej obce, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
5. dieťa z inej obce s nástupom od 2.9. daného školského roka zamestnaných oboch rodičov,
6. dieťa z inej obce s nástupom od 2.9. daného školského roka,
7. ostatné deti z nástupom do MŠ v priebehu školského roka.
Zameranie školy:
uskutočňovanie aktivít zameraných na environmentálnu a regionálnu výchovu, využívanie informačných technológií v edukačnom procese.
Kontakt: 046/ 544 6321
Bc. E. Kováčiková
zástupkyňa pre MŠ

február 2011

PRAVNIANSKE ZVESTI

Tvorivá dielňa s pánom
Rastislavom Haronikom
V predškolskom období dieťa pociťuje potrebu realizovať svoju prirodzenú túžbu po činnosti, ktorá mu umožňuje aktívne
prejaviť vlastné city, poznatky, skúsenosti, postoje.
Aj tento školský rok navštívil dňa 1. 2. 2011 našu MŠ pán
Rastislav Haronik, aby deťom predviedol niečo zo svojej zaujímavej umeleckej práce s hlinou. Deti mali možnosť bližšie sa
zoznámiť s modelárskou hlinou, rozvíjali si predstavivosť
a hmatový zmysel. Modelovali spolu s pánom Haronikom
spontánne, s radosťou a hravo experimentovali s tvárnym
materiálom. Ich umelecké práce, tentokrát to boli veľkonočné
vajíčka, im pán Haronik aj vypálil. A tak sú naše deti bohatšie
o ďalší umelecký zážitok. Ďakujeme mu za ochotu prísť medzi
nás a veríme, že sa ešte stretneme.

Evidencia obyvateľov
Štatistika za rok 2010 (údaje platné k 31. 12. 2010)

počet obyvateľov		
živonarodení				
zomrelí				
prisťahovaní			

3 213
35
62
118

vysťahovaní				
sobáše				
cirkevné				
občianske				

66
27
11
16
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PRAVNIANSKE ZVESTI
S ú s t redenie v K ľ a č ne
V rámci skvalitnenia zimnej prípravy absolvovali dorastenci FO
MTJ Nitr. Pravno v dňoch 31. 1.-4. 2. 2011 zimné sústredenie
v Škole v prírode v Kľačne, ktoré bolo zamerané na zvýšenie
kondície a sily nôh. Tomu bola podriadená náplň všetkých tréningových jednotiek počas celého týždňa. Chlapci trénovali striedavo dvoj- a trojfázovo a na tieto činnosti využívali všetky interiérové a exteriérové priestory Školy v prírode, ale aj okolité členité
terény. Aj keď kondičné tréningy nie sú medzi hráčmi veľmi
obľúbené, boli zo strany trénera pripravené pestrou a zaujímavou formou, väčšina chlapcov pochopila ich význam a pristupovali k nim zodpovedne.

Na regeneráciu síl sme počas pobytu využili dvakrát saunu, len
škoda, že sme pre nedostatok finančných prostriedkov nemohli
zabezpečiť masáže. Sústredenia sa zúčastnilo 15 dorastencov.
Ostatní ho vynechali z objektívnych, ale aj neobjektívnych príčin. Celá akcia bola financovaná z 2% daní a zo sponzorských
príspevkov. Preto chceme poďakovať p. Petrovi Valentínovi,
p. Jánovi Češekovi, p. Petrovi Halušovi, p. Jánovi Dománikovi, p. Danielovi Gočálovi, p. Romanovi Vetrákovi, p. Romanovi
Raučinovi, p. Pavlovi Kubíčkovi a všetkým, ktorí venovali 2%
z daní pre našich dorastencov. Ďalej chceme poďakovať
vedeniu a zamestnancom Školy v prírode vedenej p. riaditeľom
PaedDr. Gerhardom Dzianom za vytvorenie priaznivých podmienok a ústretovosť pri plnení programu sústredenia a všetkým
riaditeľstvám škôl, ktoré chlapci navštevujú, za pochopenie
a umožnenie účasti hráčov na sústredení. Veríme, že táto akcia
s následnou ďalšou časťou zimnej prípravy, prispeje k lepším výsledkom v jarnej časti súťaže, ktorá začína 13. 3. 2011.
Tibor Pavlíček
vedúci mužstva dorastu FO MTJ Nitr. Pravno

vlakové spojenia

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 31. 3. 2011.
Ďakujeme.
Redakcia PZ
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