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•4. ročník súťaže v tvorbe betlehemov

„O zlatú hviezdičku“

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v nitrianskom pravne
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne na deň 18. 8. 2011 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 zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v počte 9 poslancov,
2 poslanci sa ospravedlnili, a tak je rokovanie
zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby za program hlasovali.
Poslanci predložený program odsúhlasili.
Rokovanie sa uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Zriadenie záložného práva – výstavba
bytoviek E, F
4. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – výstavba
bytoviek E, F
5. Doplnok č. 5 k VZN č. 2/2008 – úprava
ceny stravného v školských jedálňach
6. Rôzne – diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Informáciu k zriadeniu záložného práva
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súvislosti s výstavbou bytoviek
E, F predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Zriadenie záložného práva je podmienkou pre
poskytnutie príspevku zo strany štátu a zaručenie sa v prípade insolventnosti obce. Informáciu k návrhu schválenia Dodatku č. 2 k zmluve
o dielo uzavretej medzi objednávateľom Obec
Nitrianske Pravno a zhotoviteľom firmou MV
staving, a. s. Prievidza, ktorým zmluvné strany

upravujú cenu diela predložil starosta obce Ing.
Balčirák Jozef. K uvedenému poslanci odporúčali požiadať o písomné vyjadrenie právnika po
právnej stránke k navýšeniu ceny v súvislosti so
zmenou DPH.
Návrh Doplnku č. 5 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 spolu s návrhom vedúcej
Školskej jedálne pri Spojenej škole v Nitr. Pravno predložila p. Boďová Ľubica – prednosta
OcÚ Nitr. Pravno.
Starosta obce vyzval prítomných, aby v diskusii predložili svoje návrhy a pripomienky
k jednotlivým bodom programu prípadne iným
otázkam života obce.
Diskutujúci sa zaujímali o práce, ktoré sa
v súčasnej dobe vykonávajú na námestí v Nitr.
Pravne. K uvedenému starosta obce predložil
informáciu o započatí prác na rekonštrukcii
námestia v Nitr. Pravne z poskytnutých finančných prostriedkov z európskej únie. Podrobne
informoval, aké priestory budú novou výstavbou vytvorené, a o úprave parkových plôch.
Tieto informácie k úprave námestia budú zverejnené v Pravnianskych zvestiach, a doplnené
na internetovej stránke obce Nitr. Pravno.
Prejednaná v rôznom bola žiadosť s predloženou projektovou dokumentáciou – zámerom
na výstavbu detského ihriska spolu s bowlingovou halou pri novopostavených bytovkách
v Nitr. Pravne. Poslanci jednoznačne trvajú na
svojom pôvodnom stanovisku – neodporúčajú
výstavbu plánovaného zariadenia v požadovaných priestoroch.
Predložený bol návrh na výstavbu oplotenia
na športovom ihrisku. Je potrebné vybudovaný
priestor ohradiť a uzatvoriť, pretože vo večerných hodinách sa v priestore ihriska stretávajú

mladí ľudia a poškodzujú tu majetok a priestory
pre šport. Odporúča sa uzatvoriť športový areál
pletivom a osadenie brány, s tým že ihrisko sa
bude na noc zamykať. Poslanci odporučili zabezpečiť výstavbu oplotenia športového ihriska
cez Spoločnosť Obec Nitr. Pravno s.r.o. Starosta obce a poslanec Oller Marek na tvare miesta
vyznačia priestor pre výstavbu oplotenia.
Po vyčerpaní prediskutovanej problematiky a dohodnutí sa na ďalšom postupe starosta
obce diskusiu ukončil a vyzval predsedu návrhovej komisie p. Ing. Zaťkovú Miroslavu, aby
predložila návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. S c h v á l i l o
a/ zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Lamačská cesta
č. 8, 833 04 Bratislava 37 IČO: 31 749 542 na
nasledovné nehnuteľnosti:
1.
bytového domu číslo súpisné 1117 postaveného na parc. CKN č. 2183/99,
– parc. CKN č. 2183/99, zast.
plocha o výmere 386 m²
.
Záložné právo bude zriadené vo výške
837 600,- €.
2. bytového domu číslo súpisné 1118 postaveného na parc. CKN č. 2183/98,
– parc. CKN č. 2183/98, zast.
plocha o výmere 386 m²
.
Záložné právo bude zriadené vo výške
837 600,- €.
b/ zriadenie záložného práva v prospech Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Adresa: Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava 15, IČO: 30416094
na nasledovné nehnuteľnosti:
1. bytového domu číslo súpisné 1117
postaveného na parc. CKN č. 2183/99
Záložné právo bude zriadené len na bytový dom vo výške 186 100,- €.
2. bytového domu číslo súpisné 1118 po-

staveného na parc. CKN č. 2183/98,
Záložné právo bude zriadené len na bytový dom vo výške 186 100,- €.
II. Dodatok č. 2 – k Zmluve o dielo č.
14/12/2009 uzavretej medzi objednávateľom
Obec Nitrianske Pravno a zhotoviteľom firmou
MV staving, a.s. Prievidza, ktorým zmluvné
strany upravujú cenu diela a táto sa nahrádza
novou cenou, kde rozdiel v celkovej cene diela
vrátane DPH po zmene sadzby z 19 % na 20 %
je vo výške 5.932,40 EUR.
III. Doplnok č. 5 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 nasledovne:
• Materská škola: ceny od 3. 9. 2011
a/ žiak MŠ:
• desiata
0,28 €
• desiata + obed
0,96 €
/0,28+0,68/
• desiata + obed + olovrant 1,19 €
/0,28+0,68+0,23/
• Základná škola
b/ žiaci 1– 4: obed 1,01 €
•
žiaci 5 –9: obed 1,09€
• Dospelý stravník :
obed potraviny 1,19 €
réžia
1,26 €
spolu:
2,45 €
Hlasovanie poslancov :
Za schválenie Doplnku č. 5 k VZN č. 2/2008
bolo hlasované samostatne s upozornením na
dodržanie 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
Za prijatie a schválenie Doplnku č. 5 hlasovalo
všetkých 9 prítomných poslancov.
Za prijatie predloženého návrhu na uznesenie kompletne hlasovali prítomní poslanci –
v počte 9 poslancov.

PRAVNIANSKE ZVESTI
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 zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák do Kultúrneho domu v časti
Vyšehradné na deň 8. 9. 2011. 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 zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v počte 7 poslancov,
4 poslanci sa ospravedlnili, a tak je rokovanie
zastupiteľstva uznášania schopné. Starosta
obce predložil na rokovanie program zasadnutia a tento navrhol doplniť bodom 5a/ Zmena
uznesenia č. 6/2011 zo dňa 18. 8. 2011. Vyzval
poslancov, aby za program hlasovali.
Za doplnenie bodu programu hlasovali
všetci prítomní poslanci.
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady, odporúčania a kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva
5. Informatívna správa o plnení rozpočtu
obce Nitr. Pravno za I. polrok 2011a
monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2011
6. Zmena uznesenia č. 6/2011 zo dňa
18. 8. 2011.
7. Majetok obce – odpredaj pozemkov
8. Rôzne – informácie
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. 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. Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Nitr. Pravno za I. polrok 2011 a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2011 predložila p. Margetová
Eva – účtovníčka Obecného úradu v Nitr. Pravne. Informáciu k zmene uznesenia č. 6/2011
zo dňa 18. 8. 2011 predložil starosta obce.
Návrh je zapracovaný v návrhu na uznesenie.
Návrh na odpredaj pozemkov s doporučením komisie výstavby predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Informoval o vytýčení
pozemkov pri rybníku v Bôriku, o rozdelení
pozemkov do troch kategórií a ocenenie pozemkov v jednotlivých kategóriách, ktoré zabezpečili poslanci obecného zastupiteľstva.
Starosta obce informoval o návrhu VZN
č. 2/2011 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Nitr. Pravno, ktorý je
zverejnený na pripomienkovanie.
Starosta obce vyzval prítomných, aby v diskusii predložili svoje návrhy a pripomienky
k jednotlivým bodom programu prípadne iným
otázkam života obce.
Občania sa v diskusii zaujímali o potravinovú pomoc občanom, či bude možnosť výdaja
aj v časti Vyšehradné, aby občania z tejto časti
nemuseli pre túto pomoc chodiť do Nitr. Pravna, čo by bolo obtiažne. Ďalšie otázky sa týkali
realizácie opravy miestnej komunikácie v časti
Vyšehradné, premiestnenia ohradníka na
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bioodpad, zabezpečenia vypílenia kríkov pri
výjazdoch na štátnej cestu v časti Vyšehradné,
opravy miestneho rozhlasu, opravy štátnej
cesty na Turčianskej ulici v Nitr. Pravne, odstránenie dier na cestnom telese.
Ďalej bola kritika smerovaná k občanom,
že do ohradníkov sa dáva odpad, ktorý tam
vôbec nepatrí a to sklo, elektroodpad a iné.
Predložená bola požiadavka na opravu plota
na cintoríne v časti Vyšehradné. Občania požadovali zabezpečiť na štátnej ceste v Nitr. Pravne – Prievidzská ulica bezbariérový prístup na
chodníky zo štátnej cesty, tiež opravu oplotenia
cintorína v Nitr. Pravne, lebo sa tu zdržuje divá
zver /srny/, ktoré poškodzujú náhrobné kamene a kvetinovú výzdobu hrobov.
Po vyčerpaní prediskutovanej problematiky a dohodnutí sa na ďalšom postupe starosta
obce diskusiu ukončil a vyzval predsedu návrhovej komisie p. Ing. Pekára Petra, aby predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v Nitr. Pravne, odporúčania a kontrolu plnenia uznesení
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce
Nitr. Pravno za I. polrok 2011 a monitorovaciu
správu o plnení programového rozpočtu za I.
polrok 2011
II. S c h v á l i l o
Odpredaj majetku obce – pozemky – formou
priameho predaja nasledovne:
a/ p.č. 235/13 – diel č. 1 – orná pôda o výmere 1.354 m² a p.č. 235/13 – diel č. 3 – trvalý
trávnatý porast o výmere 52 m², k. ú. Solka,
za cenu podľa znaleckého posudku minimálne
však 7.442,- €
+ cena za znalecký posudok
+ cena za zverejnenie
+ cena za geometrický plán
+ poplatky na Katastrálnom úrade
Termín: do 31. 12. 2011
b/ p.č. 1984/26 – ostatná plocha o výmere
109 m², k.ú. Nitr. Pravno – časť Chvojnica za
cenu podľa znaleckého posudku minimálne
však 1.090,- €
+ cena za znalecký posudok
+ cena za zverejnenie
+ cena za geometrický plán
+ poplatky na Katastrálnom úrade
Termín: do 31. 12. 2011
• c/ p. č. 2050/6 – ostatná plocha o výmere
284 m²
• p. č. 2050/5 – ost. plocha o výmere 229 m²
• p. č. 2044/12 – ost. plocha o výmere 229 m²
• p. č. 2044/11– ost. plocha o výmere 217 m²
• p. č. 2044/10– ost. plocha o výmere 223 m²
• p. č. 2044/9 – ost. plocha o výmere 228 m²
• p. č. 2044/8 – ostatná plocha 234 m²
• p. č. 2044/7 – ost. plocha o výmere 206 m²
• p. č. 2044/6 – ost. plocha o výmere 187 m²
• p. č. 2044/23 – ost. plocha o výmere 207 m²
• p. č. 2044/22 – ost. plocha o výmere 204 m²
• p. č. 2044/21 – ost. plocha o výmere 205 m²
• p. č. 2044/17 – ost. plocha o výmere 201 m²
• p. č. 2044/16 – ost. plocha o výmere 226 m²
• p. č. 2050/4 – ost. plocha o výmere 211 m²
k. ú. Nitr. Pravno za cenu podľa znaleckého
posudku minimálne však za 17,- €/m².
• p. č. 2044/24 – ostatná plocha 210 m²
• p. č. 2044/204 – ostatná plocha 185 m²
• p. č. 2044/19 4 – ostatná plocha 183 m²
• p. č. 2044/18 4 – ostatná plocha195 m²
k. ú. Nitr. Pravno za cenu podľa znaleckého
posudku minimálne však za 14,- €/m².
• p. č. 2044/5 4 – ostatná plocha163 m²
• p. č. 2044/4 4 – ostatná plocha167 m²

p. č. 2044/3 4 – ostatná plocha 33 m²
k. ú. Nitr. Pravno za cenu podľa znaleckého
posudku minimálne však za 10,- €/m² .
Termín: do 31. 12. 2012
d/ Zmenu uznesenia zo dňa 18. 8. 2011 číslo
6/2011 v bode I. schvaľuje, písmeno a/ odstavec 1 a 2 sumu 837.600,- nahradiť sumou
558.400,- €.
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Predseda návrhovej komisie Ing. Pekár Peter
odporučil hlasovať pri odpredaji pozemkov za
každý bod hlasovať samostatne. Starosta vyzval
poslancov k hlasovaniu.
1.
Bod 2 a/ - všetci prítomní poslanci za
prijatie návrhu
2.
Bod 2 b/ - všetci prítomní poslanci za
prijatie návrhu
3.
Bod 2 c/ - za prijatie – 5 poslancov,
proti – 2 poslanci /Pekár, Matušík/
Za prijatie ostatných bodov programu z predloženého návrhu na uznesenie hlasovali všetci
prítomní poslanci – v počte 7 poslancov.
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.
_____________________________________
Na deň 15. 9. 2011 starosta obce Ing. Balčirák
Jozef zvolal ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne. 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 prítomná nadpolovičná väčšina poslancov v počte 8 poslancov,
3 poslanci sa ospravedlnili, 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. Návrh VZN č. 2/2011 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na
území obce Nitrianske Pravno
4. Rôzne – diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
Návrh VZN č. 2/2011 predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Odôvodnil potrebu prijať takéto nariadenie v obci a to z dôvodu zlej
ekonomickej a sociálnej situácie v rodinách.
Požiadavka na zrušenie výherných automatov
v obci bola predkladaná mnohokrát zo strany
občanov, spoločenských organizácií.
Návrh VZN č. 2/2011bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.
Starosta obce vyzval prítomných, aby v diskusii predložili svoje návrhy a pripomienky
k jednotlivým bodom programu prípadne iným
otázkam života obce.
Poslanci konštatovali, že v rozpočte obce
bude chýbať položka – príjem z hazardných
hier s čím sa bude treba pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok vysporiadať, hazardným
hráčom nie je možné zabrániť, aby nehrali v automatoch v iných obciach, kto chce hrať, nájde
si miesto aj spôsob. Negatívna stránka týchto
automatov je veľmi veľká a je všeobecný trend
v obciach tieto zakázať. Sociálne odkázaní

občania hrajú automaty a trpia tým hlavne rodiny, deti. Obec potom rieši sociálne problémy
v rodine cez poskytovanie sociálnych výpomocí. Príjem z hracích automatov pre obec nie je
hodný toho, akú negatívnu stránku veci tieto
automaty prinášajú do rodín.
Podnikatelia reštauračných zariadení majú
na prevádzku výherných automatov iný názor.
Keď nebudú mať možnosť hráči hrať v našej
obci, pôjdu do iných obcí, kde to nebude zakázané. Upozornili, že v rozpočte obce budú
chýbať peniaze za hracie automaty. Rušenie
automatov je vlastne diskriminácia a bránenie
podnikateľskej činnosti v obci.
Na jednotlivé diskusné príspevky odpovedal
starosta obce Ing. Balčirák Jozef. Vyjadril sa,
že má informácie, že aj v ostatných obciach je
tendencia rušiť hracie automaty.
Po vyčerpaní prediskutovanej problematiky
a dohodnutí sa na ďalšom postupe, starosta
obce diskusiu ukončil a vyzval predsedu návrhovej komisie p. Ing. Áča Pavla, aby predložil
návrh na uznesenie.
U z n e s e n i e č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne
I. S c h v á l i l o
a/ Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2/2011 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Nitrianske Pravno.
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Upozornil, že pre prijatie VZN je potrebný
súhlas 3/5-ovej väčšiny prítomných poslancov.
Za prijatie predloženého návrhu VZN
č. 2/2011 v návrhu na uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci – v počte 8 poslancov.
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

OZNAM
na základe zákona č. 369/90 Zb. O obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov sa najbližsňšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne uskutoční dňa 3. novembra
2011 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Nitrianske
Pravno a 15. decembra 2010 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Nitrianske Pravno.
OcÚ

Sme na Facebooku!

Je to tak, od júna tohto roku sa môžete novinky z našej obce dozvedieť
nielen prostredníctvom www stránky obce či Pravnianskych zvestí.
Informácie o tom čo bolo, čo bude
a fotografie nielen zo súčasnosti
sú dostupné už aj na sociálnej sieti
Facebook. Stačí byť zaregistrovaný
a prostredníctvom www stránky
alebo na www.facebook.com/nitrianskepravno kliknúť na „páči sa
mi to“ a tak sa stať fanúšikom našej
obce na Facebooku.
OcÚ

október 2011

PRAVNIANSKE ZVESTI
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

VŠEOBECNÉ 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 v ustanoveniach § 3 ods. 2 písm. a) až h) tohto
zákona

§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 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Nitrianske
Pravno dňa 31. 8. 2011
Návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
31. 8. 2011
Lehota pre podávanie pripomienok k návrhu VZN končila dňa:
14. 9. 2011
V Nitr. Pravne dňa 15. 9. 2011
Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

Priateľský futbalový zápas

29. augusta sa v kalendári prelínajú dva sviatky. Štátny, ktorým je
spomienka na Slovenské národné povstanie a cirkevný, spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa, ktorý je i patrónom nášho
kostola. V tento deň sa stretli dve futbalové mužstvá, zástupcovia
dvoch popredných inštitúcii v našej obci, na športovom ihrisku.
Tak ako mnohé roky predtým sa odohral tradičný Priateľský futbalový zápas medzi farským a obecným úradom. Športové stretnutie
podporilo nielen dobré počasie, ale aj početná základňa divákov
od najmladších po najstarších. Podujatie otvoril pán starosta Jozef Balčirák a pán farár Pavel Michalovič. Svoje umenie ukázali
najprv dievčatá a dámy, cvičiteľky zumby a po prvom výkope prednostky OcÚ pani Ľubice Boďovej už išlo do tuhého. Diváci to roztočili pri povzbudzovaní, futbalisti na trávniku. Družstvu farského

úradu totiž chýbala už len tretia, teda posledná výhra, aby konečne nastálo získalo putovný pohár stretnutia. Podarilo sa, po vyše
60 minútach sa stav zápasu zastavil na výsledku 5:2 pre farský
úrad. Po zápase striedavo prichádzali na rad súťaže pre dospelých a deti – kop do brány, hod valčekom a budzogáňom a trošku
netradičné lovenie cukríkov v múke – všetko za sladkú či tekutú
odmenu. Obecný hasičský zbor pripravil vatru pri príležitosti
67. výročie SNP a domáca country skupina Tuláci bola tou správnou kapelou pre dotvorenie atmosféry.
V takýto príjemný deň dúfame aj na budúci rok, keď načneme nový
boj o nový putovný pohár.
ZS
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Vyhodnotenie súťaže o ,,Naj lesnú knihu“
V Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom
Balogu v rámci podujatia Deň stromu uskutočneného dňa
9. júla 2011 boli slávnostne vyhlásené výsledky súťaže
o ,,Naj lesnú
knihu“. Monika Wesserlová zo 7. A sa umiestnila na 2. mieste s knihou Bájky z malého lesíka. Vyhrala bezplatný ročný
čitateľský preukaz Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, lesnú vychádzku pre celú triedu a sadu kníh. Ceny venoval š. p.
Lesy SR. Víťazke srdečne blahoželáme.

Opäť leto vo Vyšehradnom

Projekt pod názvom „Prázdniny vo Vyšehradnom“ vari ani veľmi
netreba predstavovať. Konajú sa už niekoľko rokov pod záštitou
OZ Vyšehrad najmä z iniciatívy Rastislava Haronika. Pod vedením skúsených majstrov sú tieto tvorivé dielne prístupné širokej
verejnosti vždy počas letných prázdnin kultúrnom dome vo Vyšehradnom jedenkrát do týždňa. Čo však treba spomenúť je ich

Mgr. Jašková

Rozlúčka s prázdninami

význam pre cieľovú generáciu, teda pre tých, ktorým sú predovšetkým určené. Snahou organizátorov a prítomných lektorov je
prezentovať ľudové umenie a podchytiť záujem detí o ručnú prácu,
o tradičné remeslá. Snáď sa to pomaly darí, veď sem pravidelne
prichádzali nielen verní „učni“, ale tvorivá práca obohatila pobyt
i nejedného obyvateľa detského letného tábora na Monty ranči vo
Vyšehradnom. Chýr o hodnotnej skúsenosti sa tak rozšíril aj za
hranice nášho regiónu
Každý nový ročník podujatia dá zvyšujúcim sa množstvom účastníkov jeho organizátorom najavo, že to neboli stratené hodiny.
Bodaj by dopyt po prázdninách vo Vyšehradnom vyvolal zvýšenie frekvencie ich konania z jedného na dva dni, bodaj by sa našli

Pri množstve každodenných povinností mnohí určite zabudli,
že tento rok bolo nejaké leto či dokonca prázdniny. Koniec
tohto príjemného obdobia sme zavŕšili podujatím určeným
nielen žiakom a študentom. V posledný augustový deň bolo
na športovom ihrisku v podvečerných hodinách pripravené
vystúpenie a tanečná škola neúnavných tanečníkov zo skupiny The Bravers, po nich koncert rockovej kapely Gremmy
s úžasnou speváčkou a na záver dňa diskotéka s DJ Romanom Domanikom. Hoci leto sa ešte pár týždňov po tomto dni
ani trochu neponáhľalo ustúpiť jeseni, tento deň bol symbolickou bodkou za bezstarostnými dňami prázdnin.
ZS

ľudia, ktorí nebudú mať problém finančne podporiť túto aktivitu.
Dobrých učiteľov sa totiž nájde habadej. Len toto leto sa ich vo
Vyšehradnom vystriedalo desať – pani Kristína Bodoriková z Vyšehradného vyučovala drôtovanie kraslíc, Ján Fabiš z Malinovej
pletenie z pedigu, Ladislav Fapšo z Budatína drotárčinu, Rastislav Haronik z Vyšehradného prácu s hlinou, Helena Kračmerová
z Nitr. Pravna predvádzala a vyučovala výšivku na sieti, Jozefína
Kurišová a Mária Leporisová z Nitr. Pravna tkanie, Igor Prilinský
a Tibor Vido z Prievidze drevorezbu a Gabriela Vidová z Prievidze
splsťovanie vlny. Ak niektorá zo spomenutých zručností chýba vo
vašom „repertoári“, unúvajte sa a príďte budúce leto do Vyšehradného.
ZS
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Čo je lacné, nie je vzácne...?

Jurčove dni
v Nitrianskom Pravne
V sobotu 20. augusta Umelecké kováčstvo v Nitrianskom Pravne spolu
s ďalšími organizátormi usporiadalo na námestí zaujímavé podujatie –
Jurčove dni. Pod týmto názvom sa konalo stretnutie umeleckých kováčov spojené s výstavou a ukážkou kováčskeho remesla.
Počas celého dňa mali návštevníci možnosť uvidieť predvádzanie a prezentáciu ručného kovania spojené s výstavou kovaných plastík, záhradného a interiérového úžitkového i dekoračného umenia. Svoje práce
a kováčske umenie v „priamom prenose“ prezentovali aj absolventi
Školy úžitkového výtvarníctva v Kremici.
OcÚ

Slovenský rozhlas má niekoľkoročnú tradíciu v usporadúvaní koncertov pod názvom „Zámocké koncerty“. V spolupráci s Českým
rozhlasom je tento cyklus koncertov akousi kultúrnou výmenou,
keď sa v rôznych historických budovách slovenským divákom
predstavia českí umelci a naopak.
Našu obec oslovili organizátori tohto podujatia a tak Nitrianske
Pravno opäť dostalo možnosť zviditeľniť sa i za hranicami Slovenska. 28. septembra sa o 20:00 h v historickej budove obecného úradu v obradnej sieni konal jeden zo zámockých koncertov. Pozvanie
naň prijali skvelí umelci, dychové trio DuBois z Českej republiky.
Tento ojedinelý ansámbel vznikol spojením troch absolventov Hudobnej fakulty akadémie múzických umení v Prahe. Jeho členovia
sú v súčasnosti už sami pedagógmi, členmi Českej filharmónie,
či študentami doktorského cyklu HAMU a patria k popredným
umelcom svojej generácie. Irvin Venyš v hre na klarinet, Jan Thuri
na hoboji a Martin Petrák na fagote sa predstavili výberom skladieb známych skladateľov komponovaných alebo upravených pre
dychové nástroje.

Návšteva veľvyslankyne Holandského
kráľovstva v Dome stretávania
V júli tohto roku navštívila veľvyslankyňa Holandského kráľovstva J. E. Daphne Bergsma Dom stretávania v Nitrianskom
Pravne, kde sa stretla s predsedom Spolku karpatských Nemcov
na Slovensku Antonom Oswaldom, predsedníčkou regiónu
Hauerland Hildou Steihüblovou a členmi miestnej skupiny Karpatskonemeckého spolku v Nitr. Pravne. Prezrela si stálu expozíciu Dejiny a kultúra karpatských Nemcov v múzeu, zaujala ju
i výstava výšiviek našich výšivkárok. V rozhovore s členmi sa zaujímala o život karpatských Nemcov v regióne Hauerland a obyvateľov Nitr. Pravna.
Členom SKNS poslala jej excelencia ďakovný list, v ktorom
vyslovila svoje poďakovanie za srdečné prijatie a uznanie za činnosť spolku na Slovensku.
Anna Husárová

Koncert bol vysielaný tak slovenským ako i českým poslucháčom
v rádiách Devín SRo a Vltava ČRo v priamom prenose. Počas prestávky bol pre divákov v obradnej sieni OcÚ i pre poslucháčov rozhlasu vysielaný záznam z rozhovorov so starostom obce Jozefom
Balčirákom a viceprimátorkou Prievidze Helenou Dadíkovou,
v ktorých predstavili obec Nitrianske Pravno a Prievidzu a ich históriu.
Škoda, že odozva obyvateľov našej obce sa opäť akosi stratila
a skutočne len málokto využil možnosť vypočuť si zdarma svetových umelcov. Rozčarovanie z nezáujmu už síce viac-menej pominulo, ale niekedy takáto situácia prinúti človeka zamyslieť sa nad
tým, čím by sa tak dalo ľuďom vyhovieť...
ZS
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Nitrianske Pravno
Slnko vychádza každé ráno,
vtedy sa prebúdza zlaté Pravno.
Treba hľadať zlato, aby sme nemali blato.
Bolo by na živobytie a na krásne žitie.
Na jar treba zasiať, po dozretí pozbierať
a potom to pomlátiť.
Bez toho sa nedá žiť.
To zlaté obilie sa v mlyne pomelie,
život s ním je krásny, nech žalúdok
nie je prázdny.
Sú tu aj cechy, ako má rieka brehy,
treba sa v nich učiť, aby sme nemuseli
žobroniť.
Ísť s tým na jarmok, potom si dať zlatý mok,
k tomu si dať medovník, ako správny
jarmočník.
Pekný večer prišiel, bodaj by neodišiel,
prišla veľká únava, čas spánku nastáva.
A od skorého rána práca znova začína.

Privítali sme
nových občanov
V piatok 30. septembra 2011 sme v Obradnej sieni
Obecného úradu v Nitrianskom Pravne privítali nových
občanov, detičky, ktoré sa narodili v našej obci tento rok
v mesiacoch marec-august – Martin Zachara, Katarína
Kušnierová, Sebastián Áč, Oliver Khúla, Zara Hubová,
Sebastián Šandor, Michal Fitzel, Karolína Konevalová,
Damián Bukovinský, Kristián Kudry – vitajte medzi nami!
OcÚ

Martin Vríčan

Dvaja prezidenti v Kežmarku
20. výročia založenia Spolku Karpatských Nemcov na
Slovensku. Prezidentovi Nemeckej republiky odovzdal aj
zlatú medailu za zásluhy. Toto
najvyššie ocenenie spolku je
prejavom vďaky za pomoc pri
rozvoji dobrých vzťahov medzi
NSR a SR.
Nášmu rodákovi z Tužiny, pánovi Walterovi Greschnerovi,
predsedovi krajanského spolku
v Nemecku, prezident SR Ivan
27. septembra navštívil mesto
Kežmarok prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a prezident Nemeckej
spolkovej republiky Christian
Wulff. Primátor Kežmarku pri
tejto príležitosti udelil najvyšším predstaviteľom Nemecka
a Slovenska čestné občianstvo
kráľovského mesta Kežmarok.
Christian Wulff prijal tento
akt ako ocenenie pre všetkých
Nemcov.
6

Prezidenti sa stretli aj so zástupcami nemeckej menšiny z celého Slovenska. Stretnutie sa
uskutočnilo v miestnom evanjelickom kostole v Kežmarku.
Na stretnutí sa zúčastnili aj
zástupcovia členov miestnej
skupiny Spolku karpatských
Nemcov na Slovensku v Nitr.
Pravne a regiónu Hauerland.
Predseda SKNS Anton Oswald
odovzdal obom prezidentom
čestné plakety pri príležitosti

Gašparovič udelil Rad Bieleho
dvojkríža II. triedy za celoživotné mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi
Nemeckom a Slovenskom. Na
záver stretnutia vzácni hostia
odhalili pamätnú tabuľu na
budove Evanjelického lýcea
venovanú významným osobnostiam Kežmarku a prezreli si
výstavu venovanú karpatským
Nemcom.
Anna Husárová
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EUGEN FILKORN
10. novembra 1881 sa narodil v Nitrianskom Pravne vysoký cirkevný
hodnostár, vedec a rodoľub, univerzitný profesor Mons. ThDr. Eugen
Filkorn.
Bola to veľká osobnosť, mal nevýslovne rád slovenský národ a robil
všetko pre jeho povznesenie v čase národnostného útlaku i v čase po
prvej svetovej vojne, aj keď bol pôvodom Nemec. Detské roky prežil
v kruhu svojich milovaných rodičov a súrodencov, ktorí ho viedli v kresťanskom duchu a láske k Pánu Bohu. Po skončení základnej školy nastúpil do piaristického gymnázia v Prievidzi.
Začiatkom júla 1876 bol prijatý do seminára v Nitre. V roku 1900 po
maturite nastúpil na cestu do centrálneho seminára v Budapešti študovať bohoslovie na teologickú fakultu Budapeštianskej univerzity. 5. júla
1904 Eugen Filkorn prijal kňazskú vysviacku z rúk biskupa Imricha
Bendeho. Primície sa konali v kostole milosrdných sestier v Nitre dňa
6. júla 1904. Tých sa už jeho mamička nedožila – zomrela 10. júna 1904.
Po primíciach sa ponáhľal domov, potešiť otca i súrodencov a dať im svoje novokňazské požehnanie. Po krátkom oddychu zaujíma svoju stanicu
v Močenku, kde bol srdečne prijatý principálom Dr. Antonom Bartassikom i ostatnými občanmi. Po Močenku pôsobil v ďalšej farnosti v Nitre
od 28. septembra 1905 v dolnomestskej časti mesta Nitra.
Na dvore tovarišského spolku v Nitre v roku 1909 na rohu Piaristickej a Veternej ulice bol postavený internát pre učňovskú mládež. Organizátorom celej stavby bol kňaz Dr. Eugen Filkorn. Internát a útulok sa
stali známymi vtedy v celom Uhorsku. V marci 1912 si vyžiadal kaločský
arcibiskup Dr. Ján Černoch stanovy, aby podľa nich zriadil podobný útulok vo svojej diecéze. Dekrétom z 1. júla 1912 ho biskup V. Batthyányi
vymenoval za profesora náboženstva na nitrianskom gymnáziu a za riaditeľa mariánskej kongregácie.
V roku 1915 koncom augusta prišiel povolávací rozkaz s určením
miesta Košice. To už prvá svetová vojna trvala druhý rok. Hneď po príchode do Košíc dostal rozkaz hlásiť sa u apoštolského vojenského vikariátu vo Viedni. Odtiaľ bol vystrojený ďalej na západ, do zajateckého tábora vo Wieselburgu am Donau Erlauf v Dolnom Rakúsku. V roku 1917
po poldruharočnej službe mu bol udelený kríž „Piis meritis“ za zásluhy
v duchovnej službe s červeno-bielou stuhou. Dňa 13. februára 1918 dostal čestný odznak II. triedy Červeného kríža „Patriae ac humanitati“
(za službu vlasti a ľudstvu).
V apríli 1918 úspešne urobil skúšky z cirkevného práva a jeho dejín.
V júni 1918 z rímskeho práva a právnej filozofie. Po predložení doktorantskej dizertácie bol 2. júla promovaný. To všetko na právnickej a teologickej fakulte v Budapešti.
V roku 1919 bol profesorom slovenčiny na gymnáziu v Nitre, ale
po krátkom čase začiatkom septembra začal účinkovať na gymnáziu
v Prievidzi ako učiteľ náboženstva. Dňa 15. februára 1920 opustil Prievidzu. Cirkevná vrchnosť ho poslala so všetkými plnomocami za správcu
tlačiarne Lev v Trnave. Tu spolupracoval i so Spolkom sv. Vojtecha. Z tejto
spolupráce vyšiel začiatkom školského roku 1921 katechizmus katolíckeho náboženstva. Odvtedy ho vydával s menšími aktuálnymi zmenami
SSV. Ďalšie učebnice sa pripravovali do tlače, tiež osemdesiat stranová
knižočka Obradoslovia autora Dr. E. Filkorna; vyšla z tlače tiež začiatkom školského roka. Vydal aj ďalšie: Apologetika, preklad Pokojevej
Vierouky od profesora Žišku.
Dr. mons. E. Filkorn staval domy pre učňov – v Nitre v r. 1909, v 1909
v BA Svoradov – internát pre akademikov, Ústredný dom Katolíckej
Jednoty v Trnave v r. 1926, v Bratislave v r. 1924 tlačiareň Únia a Polikli-

niku pre ženy, Detskú zotavovňu v Belužských Slatinách v r. 1925. Tiež
postavil tlačiareň Jednota v Bratislave v r. 1942. V roku Chrám Matky
ľudského pokolenia pri Svoradove dom pre dekanát sídelnej kapituly
v Nitre v r. 1939, rodinné domky pre hospodárskych zamestnancov sídelnej kapituly v Nitre v r. 1939-1940, Internát pre akademičky v Bratislave v r. 1943. Od roku 1923-1939 bol profesorom teológie, neskôr aj
cirkevného práva v Nitre.
Rozmanitosť funkcií, z ktorých každá jedna by bola potrebovala osobitného človeka. Popri profesúre cirkevných dejín na teológii v Nitre,
ktorú vykonával ex curredo (správa farnosti) z Bratislavy, stihol napísať cirkevné dejiny a ďalšie diela: Na nitrianskej skale (dejiny nitrianskej katedrály), Za ostnatým drôtom (Denník zo zajateckého tábora),
Dejiny pápežov, životopis pápeža Jána XXIII. (táto 288 stranová práca
pod názvom „Ján XXIII. Pápež pokoja a lásky“ vyšla v roku 1968. Do
tlače ju pripravil O. Štefan Senčik Sj a vydali ju slovenskí jezuiti v Galt
Cambridge ON Kanada) a vlastná autobiografia. Dr. Mons. Eugen
Filkorn zomrel 5. januára 1974 v Nitre.
Jozef Soľava
Spracované podľa autobiografie Dr. Mons. Eugen Filkorna – Verný svojmu
svedomiu. Spísané diakonom Milanom Popikom. Vydal: Slovak Canadian
Cultural and Heritage Centre Toronto Ontario v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine v r. 2004.

Pozvánka

OcÚ Nitrianske Pravno Vás pozýva 10. novembra 2011 na slávnostné
odhalenie pamätnej tabule rodákovi našej obce Mons. ThDr. Eugenovi
Filkornovi pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia.
Program:
14:00 h – slávnostná sv. omša v miestnom rímsko-katolíckom kostole
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
15:00 h – odhalenie pamätnej tabule na rodnom dome E. Filkorna
(predajňa Mäsiarstvo Ertel)
Na pošte v Nitr. Pravne bude v tento deň používaná príležitostná pečiatka s podobizňou tohto významného človeka.
OcÚ
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OZ Vyšehrad v spolupráci s Obecným úradom v Nitrianskom Pravne vyhlasujú 4. ročník súťaže v tvorbe betlehemov

„O zlatú hviezdičku“

Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a ZUŠ do 15 r. –
jednotlivcov a kolektívy. Víťaz bude odmenený zlatou hviezdou. Práce možno odovzdať
na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne do
5. 12. 2011.
Súťažné práce budú vystavené na OcÚ v Nitrianskom Pravne od 8. 12. do 21. 12. 2011.
Na otvorení výstavy dňa 8. decembra 2011
o 17.00 h bude odmenený víťaz. Uprednostnené budú práce vytvorené z tradičných materiálov. Technika prevedenie ľubovoľná.
Zároveň pozývame všetky šikovné kuchárky
ale i kuchárov, aby sa zapojili do súťaže o najchutnejšie vianočné pečivo. Vaše najobľúbenejšie a osvedčené výtvory budú súčasťou výstavy betlehemov. Prineste ich spolu s receptom
v deň konania – 8. decembra 2011 na OcÚ.
Počas prehliadky výstavy sa uskutoční zároveň
ochutnávka všetkých koláčikov a víťaza spomedzi seba určíte vy sami i prítomní návštevníci.
Na autora najchutnejšieho pečiva čaká vecná
cena!
Tešíme sa na Vašu účasť!
OcÚ

Na niektoré z hrobových miest na
cintorínoch v Nitr.Pravne, Solke
a Vyšehradnom ešte stále nie sú uzavreté
nájomné zmluvy.
Podľa zákona im hrozí zrušenie.
Znovu prichádza čas, kedy si častejšie ako inokedy spomenieme na našich príbuzných a priateľov, ktorí už bohužiaľ
nie sú medzi nami.
Touto cestou žiadame tých občanov, ktorí majú na cintorínoch v Solke, Vyšehradnom a Nitrianskom Pravne pochovaných svojich príbuzných a ešte stále nemajú vysporiadané
záväzky, t.j. podpísanú nájomnú zmluvu a uhradené nájomné za hrobové miesto, aby takto urobili na Obecnom úrade
v Nitrianskom Pravne. Viac infomácií na tel. čísle 046/5447
510 kl. 29, emailom na cintorin@nitrianskepravno.sk, alebo osobne na 1. poschodí v kancelárii č. 22.
Táto výzva sa týka aj všetkých, ktorí mali zaplatené hrobové miesto v predchádzajúcom období, ale nemajú nájomnú
zmluvu, ktorá sa začala uzatvárať až v roku 2010, ale je potrebné, aby bola uzavretá dodatočne aj so všetkými platiteľmi v minulosti.
Podľa nového zákona o pohrebníctve jedine platná nájomná zmluva oprávňuje využívať hrobové miesto, t.j. nestačí
len „potvrdenka o zaplatení“.
Upozorňujeme, že hrobové miesta, ktoré nebudú po zákonom stanovenej lehote vysporiadané, bude musieť obecný
úrad odstrániť a uvoľniť pre ďalšie pochovávanie.
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté
miesto:

Nájomca je povinný udržovať prenajaté miesta v riadnom stave,
je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje.
Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil.
Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa nájomcu, alebo ak je
nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné
opatrenia na náklady nájomcu.
Nájomca, ktorý nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať
o poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie týchto prác podnikateľskému, resp. inému subjektu.
Nájomca sa zaväzuje prebytočnú zeminu z vykopaného alebo
upraveného hrobu odviezť na svoje náklady po dohode so správcom
cintorína.
Nájomcovi je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené
poháre a iné predmety.
Nájomca je povinný oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest (napr.
zmena adresy trvalého pobytu).

Ak máte záujem podieľať na sa na tvorbe PravniaNskych zvestí,
doručte nám Vaše príspevky.
Uzávierka najbližšieho vydania PZ bude 30. NOVEmbra 2011.
Ďakujeme.
Redakcia PZ
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