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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne
Zasadnutie OZ dňa 4. 11. 2010
Dňa 4. 11. 2010 sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne, ktoré zvolal
starosta obce Ing. Jozef Balčirák podľa odporučenia Obecnej rady v Nitr.
Pravne. 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.
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. Úprava rozpočtu obce Nitr. Pravno
na rok 2010
6. Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti Spojenej školy s organizačnými zložkami v Nitr. Pravne
v školskom roku 2009/2010
7. Odpredaj majetku obce – pozemky
8. Kontokorentný úver – VÚB
9. Dodatok k nájomným zmluvám –
bytovky
10. Rôzne – diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrolu plnenia
uznesení predložila p. Boďová
Ľubica – prednosta OcÚ Nitr.
Pravno. Správu o plnení uznesení
OZ predložil hlavný kontrolór obce
p. Miklošovič Peter. Starosta obce
Ing. Balčirák Jozef informoval o návrhu na úpravu rozpočtu s doporučením komisie finančnej a Obecnej rady
v Nitr. Pravne.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy s organizačnými
zložkami v Nitr. Pravne v školskom
roku 2009/2010 bola predmetom rokovania Obecnej rady v Nitr. Pravne
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po predchádzajúcom prejednaní
v orgánoch školy a to v Pedagogickej
rade a Rade školy pri Spojenej škole
v Nitr. Pravne. Riaditeľka Spojenej
školy Mgr. Bieliková v krátkosti informovala prítomných o obsahu správy.
K odpredaju pozemkov v majetku
obce, možnosti zámeny pozemkov
predložil informáciu starosta obce
Ing. Balčirák Jozef. Doporučenie komisií a Obecnej rady v Nitr. Pravne je
zapracované v návrhu na uznesenie.
Potrebu schválenia kontokorentného
úveru pre obec Nitr. Pravno predložil
starosta obce ing. Balčirák Jozef.
Návrh na vypracovanie Dodatku
k nájomným zmluvám uzatvorených
s nájomníkmi bytových domov na
Hviezdoslavovej ulici A a B, ktorým
končí platnosť 14. 12. 2010 a 15.
2. 2011, predložil starosta obce
Ing. Balčirák Jozef.
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: závady v bytoch v bytových
domoch, riešenie prístupovej cesty
k novým stavaným bytovkám E, F,
sťažnosti na voľne sa pohybujúcich
psov, znečistené priestranstvá exkrementmi, poruchovosť káblovej televízie, k úprave verejných priestranstiev
vlastníkmi nehnuteľností, k výške poplatku za užívanie verejného priestranstva a rozhlasové relácie. Ďalej bola
diskusia zameraná na možnosť odkúpenia bytov v nájomných domoch
po 30-tich rokoch, k dopravnej premávke na Budovateľskej ulica, cez
ktorú prechádzajú nákladné vozidlá
do Tondachu.
Na jednotlivé diskusné príspevky
odpovedal starosta obce, prednosta
OcÚ Nitr. Pravno a riaditeľ Spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o.
Po zapracovaní návrhov a pripomienok k jednotlivým bodom programu do návrhu na uznesenie starosta
obce vyzval predsedu návrhovej komisie p. Steinhübla Jozefa, aby predložil
návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 9/2010
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		
II. Zrušilo
Uznesenie č. 8/2010 v bode IV. Schvaľuje, písmeno b/ – k prijatiu preklenovacieho úveru vo výške 50.000,– € na
prefinancovanie poslednej platby na
rekonštrukciu Spojenej školy.
Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
III. Schválilo
a/ Úpravu rozpočtu obce Nitr.
Pravno na r. 2010 podľa stavu
k 30. 9. 2010 a podľa predloženého návrhu a doporučenia komisie
finančnej.
b/ Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy s materskou školou, Materskej školy
a Základnej umeleckej školy
v Nitr. Pravne v školskom roku
2009/2010 predloženú Spojenou
školou v Nitr. Pravne.
c/ Prijatie kontokorentného úveru vo
výške 50.000,- € vo VÚB, a. s. na
úhradu záväzkov vzniknutých pri
výkone činnosti.
d/ Zabezpečenie úveru podľa zmluvy
o kontokorentnom úvere vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky
obce a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
e/ Odpredaj pozemku nasledovne:
2/3-ový podiel obce Nitr. Pravno
z p. č. 351 – CKN – záhrady o výmere 1152 m2, pre p. Richtera
Ambróza, Nitr. Pravno, intravilán,
k. ú. Vyšehradné za cenu 7,- €/m2.
		 Odpredaj pozemku je prípadom
hodným osobitného zreteľa, nakoľko podiel obce je
odpredávaný spoluvlastníkovi pozemku.
Termín: do 30. 6. 2011
f/ Odpredaj pozemku formou priameho predaja:
		 Obec Nitr. Pravno odpredáva
pozemok p. č. 1984/23 – TTP
o výmere 250 m2, k. ú. Nitr. Pravno
podľa geometrického plánu
č. B-284/2009 zo dňa 19. 8. 2009.
		 Cena za odpredaj pozemku je však
podľa znaleckého posudku minimálne 25,- €/m2
		 (cena vrátane všetkých poplatkov
– poplatky:

– cena za vypracovanie geometrického plánu
– cena za zverejnenie v týždenníku
„MY“
– cena za vypracovanie zmluvy
o prevode majetku
– cena za znalecký posudok
g/ Odkúpenie pozemkov nasledovne: Obec Nitr. Pravno kupuje
nasledovné pozemky v k. ú. Nitr.
Pravno od p. Leitmanna Rudolfa,
bytom Nitr. Pravno :
– parcela C-KN č. 2198/47 – záhrada o výmere 309 m2
– parcela E-KN č. 527 – záhrada
o výmere 6 m2
– parcela E-KN č. 526 – záhrada
o výmere 18 m2.
Spolu: 333 m2 za celkovú cenu
6.250,- €
Vypracovanie zmluvy o prevode, vklad
na Kataster a geometrický plán hradí
Obec Nitr. Pravno
h/ Predĺženie prenájmu obecných nájomných bytov nasledovne:
Bytový dom A, Hviezdoslavova
1113/3, Nitrianske Pravno:
– Líška Peter do 14. 12. 2011
– Valentová Darina do 14. 12. 2013
– Bc. Pazdziurko R. do 14. 12. 2013
– Dujak Drago do 14. 12. 2013
– Minár Vladimír do 14. 12. 2013
– Oller Peter do 14. 12. 2013
– Varényi Jaroslav do 14. 12. 2013
– Štefan Vojtech do 14. 12. 2013
Bytový dom A, Hviezdoslavova
1113/5, Nitrianske Pravno:
– Vašková Helena do 14. 12. 2013
– Rybárová Jarka do 14. 12. 2013
– Kurková Monika do 14. 12. 2013
– Haščáková Janka do 14. 12. 2013
– Hiščárová Lenka do 14. 12. 2013
– Waclaviak Martin do 14. 12. 2013
		
Bytový dom B, Hviezdoslavova
1114/7, Nitrianske Pravno:
– Liss Tomáš do 26. 3. 2014
– Ručkayová Mirka do 15. 2. 2014
– Balej Roman do 15. 2. 2014
– Kanianska Klaudia do 15. 2. 2014
– Ing. Cúcik Miloš do 15. 2. 2014
– Žitník Ján do 15. 2. 2014
– Važanová Janka do 15. 2. 2014
Bytový dom B, Hviezdoslavova
1114/9, Nitrianske Pravno:
– Žigmundová Mária do 15. 2. 2014
– Filkorn Miroslav do 15. 2. 2014

– Filkorn Peter do 15. 2. 2014
– Madera Bohuš do 15. 2. 2014
– Kolesnáč Patrik do 20. 3. 2014
– Kováč Michal do 15. 2. 2014
IV. Neschválilo
vyhovieť žiadosti p. Filu Mariana,
Nitr. Pravno o odpustenie alebo zníženie nájomného zo dňa 8. 10. 2010.
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce dal hlasovať samostatne za bod III. písm. e/ odpredaj pozemku ako prípad osobitného zreteľa
a to 3/5 väčšinou 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. 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

.........................................................
Zasadnutie OZ dňa 9. 12. 2010
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne
vo volebnom období rokov 2006 –
2010 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 9,
dvaja poslanci sa ospravedlnili, 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. Návrh rozpočtu obce na rok
2011- 2013
6. Správa HK obce o vykonaných
kontrolách za II. polrok 2010
a stanovisko HK k návrhu rozpoč-

tu obce na r. 2011, plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2011
7. Návrh VZN č. 2/2010 o dani z nehnuteľnosti na r. 2011
8. Návrh VZN č. 3/2010 o miestnej
dani za psa na r. 2011
9. Návrh VZN č. 4/2010 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na r. 2011
10. Návrh VZN č. 5/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitr. Pravno pre r. 2011
11. Návrh VZN č. 6/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
v obci Nitr. Pravno pre r. 2011
12. Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2008
o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území obce Nitr.
Pravno
13. Doplnok č. 4 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
14. Rôzne – diskusia
15. Uznesenie
16. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení predložila p. Boďová Ľubica –
prednosta OcÚ Nitr. Pravno. Správu
o plnení uznesení OZ predložil hlavný
kontrolór obce p. Miklošovič Peter.
Návrh rozpočtu obce na r. 2011 predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Vysvetlil jednotlivé položky v návrhu
príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu na r. 2011, tak ako doporučila
komisia finančná a Obecná rada
v Nitr. Pravne. Správu o vykonaných
kontrolách za II. polrok 2010, stanovisko k návrhu rozpočtu obce na
r. 2011 a plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2011 predložil hlavný kontrolór obce p. Miklošovič Peter. Návrhy VZN na r. 2011 a návrhy Doplnkov
k VZN podľa programu predložila
Boďová Ľubica – prednosta OcÚ
Nitr. Pravno spolu s odporúčanými
návrhmi z komisií finančnej a komisie
pre verejný poriadok a Obecnej rady
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:
nesúhlasné stanovisko poslanca k odpredaju budovy bývalej ZUŠ v súčasnej dobe, k odpredaju pozemkov pri
rybníku – požiarna nádrž v Bôriku,
k schváleniu rozpočtu obce poslaneckým zborom, ktorý končí volebné
obdobie.
Ďalej bola riešená problematika
údržby chodníkov a komunikácií na
Prievidzskej ulici v zimnom období,
povinnosti majiteľov nehnuteľností na
udržiavanie verejného priestranstva
pred svojimi domami, spôsob údržby
správcom štátnych ciest, k zverejneniu návrhu rozpočtu na internetovej
stránke obce, k výstavbe cestného obchvatu okolo Nitr. Pravna.
Ďalej bolo poslancom OZ navrhnuté zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu obce preplatenie cestovného
pre deti dochádzajúce do školy z časti
Vyšehradné.		
Starosta obce podal vysvetlenie
k predloženým otázkam.
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. 10/2010
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 vykonaných kontrolách za II.
polrok 2010 a
stanovisko k návrhu rozpočtu obce
na r. 2011
c/ Správu hlavného kontrolóra obce
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
d/ Návrh programového rozpočtu
obce Nitr. Pravno na roky 2012 2013
II. Poverilo
a/ Starostu obce Nitr. Pravno vykonávať zmeny rozpočtu obce do
výšky 3.320,- € v priebehu celého
rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je
možné zmeniť celkový objem rozpočtových príjmov a výdavkov.
Uvedená právomoc sa týka bežného
a kapitálového rozpočtu obce.
b/ Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok rok
2011

III. Schválilo
a/ Programový rozpočet obce Nitr.
Pravno na r. 2011 bez výhrad
b/ VZN č. 2/2010 o dani z nehnuteľnosti na r. 2011
c/ VZN č. 3/2010 o miestnej dani za
psa na r. 2011
d/ VZN č. 4/2010 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva
na r. 2011
e/ VZN č. 5/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci
Nitr. Pravno pre r. 2011 a Kritériá
na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za vývoz TKO s navrhovanou zmenou
f/ VZN č.6/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr.
Pravno pre r. 2011
g/ Doplnok č. 4 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
h/ Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na území obce Nitr. Pravno
ch/ Vyplatiť odmeny poslancov OZ,
členov komisií, zapisovateliek
komisií OZ za II. polrok 2010
v zmysle schválených kritérií
a predloženého návrhu, ktorý
bol doporučený Obecnou radou
v Nitr. Pravne.
i/ Odmenu pre starostu obce v zmysle zák. č. 253/94 Zb. a následných
noviel a jeho doplnku zák. č.
289/2002 Z.z. § 5 ods.1 vo výške
50 % minimálneho platu za II. polrok 2010 za kvalitu výkonu funkcie
a plnenie náročných úloh.
j/ Odmenu pre hlavného kontrolóra
obce v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške
30 % mesačného platu za obdobie
II. polroka 2010.
k/ Zriadiť predkupné právo obce Nitrianske Pravno na p.č. 2198/37
– zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3658 m2, ktorá je vo
vlastníctve spoločnosti Obec Nitr.
Pavno s.r.o. za cenu 1,– €.
Hlasovanie poslancov :
Starosta obce dal hlasovať samostatne
za bod III. písm. a/ - h/ prijatie VZN
obce, Doplnky k VZN na základe
pokračovanie na str. 4
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upozornenia potreby súhlasu na 3/5-ú
väčšinu prítomných poslancov.
Za navrhnutý odpredaj hlasovali
všetci prítomní poslanci v počte 9 poslancov.
Za prijatie predloženého návrhu
na uznesenie kompletne hlasovali
všetci prítomní poslanci nasledovne:
– v počte 8 poslancov hlasovalo za
priatie uznesenia 1 poslanec sa zdržal
hlasovania (p. Steinhübl Jozef)
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. Poďakoval na konci volebného
obdobia poslancom za spoluprácu,
poprial im veľa úspechov a zdravie do
roku 2011.
Boďová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Zasadnutie OZ dňa 16. 12. 2010
Správu o zasadnutí OZ uverejníme
v novom čísle PZ 1/2011

UPOZORNENIE
PRE OBČANOV
Žiadame občanov, ktorí
majú na cintoríne v Nitrianskom Pravne, vo Vyšehradnom a v Solke pozostalých
a ešte nemajú uzavretú
nájomnú zmluvu o prenájme hrobového miesta
(bez ohľadu na to, či majú
alebo nemajú uhradený
poplatok), aby sa informovali na obecnom úrade na
tel. čísle 046/54 47 510,
klapka 29, emailom na
cintorin@nitrianskepravno.sk
alebo osobne v kancelárii č.
22 (1. poschodie). Viac informácií nájdete aj na stránke
cintorin.nitrianskepravno.
sk alebo v predchádzajúcom čísle Pravnianskych
zvestí.

UPOZORNENIE
PRE OBČANOV
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Celkové výsledky volieb starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva
v obci Nitrianske Pravno
Počet osôb zapísaných v zozname voličov						
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky							
Počet odovzdaných obálok								
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce							
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva		
Počet zvolených poslancov								
Účasť vo voľbách za celú obec Nitrianske Pravno : 						

2632
1406
1406
1375
1366
11
53,42 %

Voľba starostu obce
Por. číslo
podľa
Meno a priezvisko
hlasovania

Politická strana, pol. hnutie
Č. kandidáta
alebo koalícia, ktorá kandidáta
na hl. lístku
navrhla

1

Ing. Jozef Balčirák
42. rokov, strojný inžinier

01.

Slovenská demokratická
a kresťanská únia- Demokratická
strana,
Kresťanskodemokratické
hnutie

2

Jozef Steinhübl
57. rokov, invalidný
dôchodca

02.

nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

%

962

69,96%

413

30,04%

Za starostu obce Nitrianske Pravno bol zvolený Ing. Jozef Balčirák

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva
Do obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne boli zvolení:
Por. číslo
podľa
hlasovania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Meno a priezvisko

Mgr. Beata Heldiová
51 r. nezamestnaná
Peter Kubíček
36 r. ekonóm
Ing. Pavel Áč
44 r., mechanizátor
Ľudevít Matušík
59 r. živnostník
Mgr. Pavel Suchý
54 r. učiteľ
Marek Oller
34 r. lesník
Ing. Peter Pekár
44 r. učiteľ
Renáta Drabiková
55 r. ekonómka
Ing. arch. Marián Grom
38 r. architekt
Róbert Kremel
49 r. živnostník
Ing. Miroslava Zaťková
44 r. poisťovací poradca

Č. kandidáta na hl.
lístku

Politická strana, pol. hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla

Počet
platných
hlasov

12

SMER – sociálna demokracia

525

38,43%

15

SMER – sociálna demokracia

501

36,68%

01

SDKÚ – DS

500

36,60%

21

SMER – sociálna demokracia

498

36,46%

30

SMER – sociálna demokracia

464

33,97%

22

Kresťanskodemokratické hnutie

428

31,33%

24

SMER – sociálna demokracia

409

29,94%

06

SDKÚ – DS

403

29,50%

11

Kresťanskodemokratické hnutie

344

25,18%

14

SDKÚ – DS

344

25,18%

35

nezávislý kandidát

341

24,96%

%

Program bohoslužieb
na vianočné obdobie
farnosti Nitrianske Pravno
24. 12. 2010
7.30 h sv. omša farský kostol
22.00 h Sv. Omša zo slávnosti Narodenia Pána vo Filiálke Malinová
24.00 h hod. Polnočná sv. omša vo farskom kostole
25. 12. 2010
8.00 h Sv. omša vo filiálke Solka
9.15 h Sv. omša vo filiálke Malinová
9.30 h Sv. omša vo filiálke Chvojnica
10.30 h Sv. omša vo farskom kostole
26. 12. 2010, 1. januára 2011, 2.1.2011 a 6.1.2011 budú sv. omše
ako aj na 25.12.2010
31.12.
16.00 h ďakovná sv. omša na záver občianskeho roku vo farskom kostole
E. Grossová

Tenisová sezóna 2010
Skončila sa ďalšia tenisová sezóna na našich kurtoch. Aj keď
tento rok počasie veľmi tenisu neprialo, predsa len sme našli
pekný víkend na zorganizovanie celkom vydareného turnaja.
V okresnej súťaži sme mali dvojité zastúpenie v Hornonitrianskej
amatérskej tenisovej lige, MTJ Pravno A (Kubíček Pavel, Vnučko Štefan, Proč Radoslav, Boucik Branislav, Oller Marek) v 2.
lige a MTJ Pravno B (Ličko Branislav, Ličko Martin, Spál Zdeno,
Grom Marian a Bielický Marian) v 3. lige z ktorej postúpili do 2.
ligy. A konečne sme u nás zaznamenali premiérovú sezónu ženskej ligy, kde nás v družstve Pravno reprezentovali Inga Gromová
a Janka Ollerová. Tak isto treba spomenúť, myslím, úspešné pokračovanie tenisového krúžku pod vedením pána učiteľa Stanislava Holeca. Tu sme mali možnosť vidieť, podľa môjho názoru,
hlavne medzi dievčatami pár nádejných talentov. Takže teraz si
od tenisu nedobrovoľne na čas oddýchneme, ale kurty vlastne
oddychovať nebudú, lebo v prípade dostatočných mrazov sa tu
plánuje vytvorenie klziska, kam by sme Vás touto cestou chceli
srdečne pozvať. A nakoniec, Tenisový klub touto cestou všetkým
praje veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2011, nabrúsiť korčule
a mrazom zdar.

Vianočná tvorivá dielňa
Koniec roka a predvianočné obdobie mal v živote našich predkov
o niečo odlišnejší charakter, než je tomu dnes. Pre roľníkov znamenal príchod zimy nielen zmenu v spôsobe práce, ale do značnej
miery aj v spôsobe života. Ochranné obyčaje, ľúbostné čary, veštenia, obchôdzky s maskami, vinšovanie, rôzne zákazy a ochranné úkony v minulosti tak vžité, už dávno nie sú súčasťou života
dnešného bežného človeka. Pred Vianocami skôr automaticky
vhupneme do kolotoča nákupov, upratovania, pečenia, naháňania posledných termínov. Nám sa však podarilo tento zhon trošku
oddialiť. V spolupráci so základnou školou sme 25. novembra v jej
priestoroch vytvorili malú tvorivú dielňu zameranú práve na vianočné obdobie. Pozvanie na ňu prijalo nemálo šikovných lektorov,
ktorí predvádzali a vyučovali zhotovovanie rôznych výrobkov tematicky orientovaných na advent a Vianoce. Nesmeli teda chýbať
voňavé a vyčipkované medovníky spod šikovných rúk pani Márie
Furmanovej z Prievidze-Hradca. Slama a výrobky z nej patrila pod
patronát troch výrobcov – pani Gabriela Drobcová z Čerenian
naučila ako viazať hviezdičky, pán Pavol Gregor z Prievidze predviedol nádherné objemové výplety a dozeral na výrobu slamených
retiazok a deti z centra voľného času Junior pod vedením pani učiteľky Júlie Biskupičovej a Andrey Priehodovej pomohli vytvoriť
ozdoby a pozdravy zdobené strihanou slamou. Pani Mária Jadroňová z Kľačna trpezlivo pracovala so slaným cestom a ešte trpezlivejšie so svojimi zverencami. Zastúpenie tu mali aj naši – pani
Darina Haragová s výrobou adventných vencov, pani Kristína
Bodoriková tiež s vencami, ale pletenými z papiera a pán Rastislav
Haronik s figúrkami a vianočnými ozdobami z hliny. Im a všetkým
zúčastneným patrí veľké poďakovanie, ostáva len vysloviť prianie,
aby sme sa v takej pohodovej a veselej pracovnej atmosfére stretli
aj na ďalší rok.
Zuzana Strečanská
foto: ZS

Radoslav Proč
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Máme ďalších vyznamenaných
Sú to naši darcovia krvi, ktorí opakovane odovzdávajú svoju
krv, aby pomohli niekomu, kto je v núdzi so svojim zdravím.
Tento šľachetný čin darcov krvi oceňuje aj Územný spolok SČK
v Prievidzi tým, že pozýva viacnásobných bezpríspevkových darcov krvi do Bojníc, kde v zámku slávnostne jednotlivým skupinám darcov odovzdávajú Plakety Dr. Jánskeho: zlatú, striebornú
a bronzovú. Na slávnostných aktoch sa zúčastnilo aj deväť našich
občanov.
Aby sme si uctili spomínaných občanov aj vrámci obce a Miestneho spolku SČK, pripravili sme pre nich slávnostné posedenie
s členmi SČK a zástupcami obce, kde im boli odovzdané vecné
darčeky a symbolická červená ruža práve farby krvi, ktorú oni
s ochotou odovzdávajú. V príhovore k nim boli vyslovené slová
nesmiernej úcty a vďaky za to, že sú ochotní pomáhať aj tomu, kto
im za ich čin nikdy nebude môcť poďakovať.
A teraz konkrétne k menám, aby všetci vedeli, že žijú aj pracujú
medzi nami títo noví držitelia Janského plakety:
Zlatou plaketou Dr. Janského bol ocenený pán Pavol
Daniš. Striebornou plaketou Dr. Janského boli ocenení: Bodorík
Stanislav ml., Jozef Hiščár a Branislav Mendel. Bronzovú plaketu
Dr. Janského obdržali: Dušan Boďa, Juraj Daňo, Stanislav
Gáplovský, Tatiana Peniašková a Magdaléna Vaňová.
Aj takýmto spôsobom chce výbor Miestneho spolku SČK prejaviť svoju úctu a vďaku ľuďom, ktorí neľutujú ani stratu času, ani
stratu na zárobku (lebo aj to sa stáva) a zúčastňujú sa na odberoch,
aby mohli obdarovať niekoho tým najvzácnejším darom – ľudskou
krvou.
J. Mokrá

Vianoce na Obecnom úrade
a súťaž

o Zlatú hviezdičku
Znova prichádzajú Vianoce so svojím tajomným čarom,
s tichou radosťou, s atmosférou, ktorá šíri v ľuďoch dobrotu a oživuje túžbu po vnútornom pokoji. Prvé náznaky
tejto atmosféry privodil 10. decembra, v druhý adventný týždeň, vianočný koncert v obradnej sieni Obecného
úradu. Svoju premiéru tu mali deti s mamičkami z hudobných kurzov Yamaha class z programov „Robík“
a „Prvé krôčiky k hudbe“. Žiaci ZUŠ odohrali a odspievali vianočný pozdrav v zmesi kolied a známych, nielen
vianočných, skladieb. Tak ako kedysi, pred desiatkami rokov v každej domácnosti, sa aj v tejto sieni odohrala jedna
z najrozvinutejších hier ľudového divadla. Betlehemskú
tradíciu priniesli mladí muži z FSk Lubená z Poluvsia.
Zlatú bodku za vianočným koncertom dali speváčky
z pravnianskeho zboru Tenerezza výberom piesní zahraničných i domácich skladateľov. Všetkým účinkujúcim
patrí aj touto cestou srdečné poďakovanie.

Po koncerte nadišiel čas verejnosti sprístupniť výstavu
Betlehemov. „Ochutená“ bola dobrotami z rúk členiek
Pravnianskeho zväzu žien. 3. ročník tejto súťaže pod
názvom „O zlatú hviezdičku“ pod vedením Rastislava
Haronika vyhlasuje OZ Vyšehrad spolu s OcÚ Nitrianske
Pravno a RKC v Prievidzi. Návštevníci mohli vzhliadnuť
malé i väčšie diela z rôznych materiálov – hliny, papiera, šúpolia – a v rôznych prevedeniach. Z trinástich prác
z niekoľkých základných a umeleckých škôl v regióne
toto ocenenie získala kolekcia betlehemov z terakoty, ktorej autormi boli žiaci zo ZŠ Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi.
Zlatú hviezdičku porota udelila vedúcej tohto tímu, pedagogičke Jane Homolovej. Napriek tomu, že doterajším
zvykom bolo vyhlásenie jedného víťaza, cenu za nápadité spracovanie témy získali aj žiaci zo ZUŠ Nitrianske
Pravno – Ivanka Krpelanová, Terezka Mičková a René
Gáplovský. Všetci zúčastnení autori dodatočne dostali aj
pamätnú plaketu súťaže. Víťazom blahoželáme a ostáva len vysloviť želanie, aby sa v budúcich rokoch súťaž
„O zlatú hviezdičku“ stala inšpiráciou pre čoraz viac
šikovných a tvorivých detí.
8

Sprievodca krásami vidieckej krajiny
Občianske združenie Hornonitrie v uplynulých dňoch vydalo ucelený propagačný materiál zameraný na zobrazenie
zaujímavostí a krás územia svojich deviatich členských obcí.
Brožúra s názvom „Hornonitrie“ má 44 strán, na ktorých sú
zobrazené základné informácie z obcí, možnosti využitia
služieb cestovného ruchu. Prípravné práce na tomto materiáli začali už koncom roka 2009. Vtedy sme predložili žiadosť
o pridelenie nenávratného finančného príspevku z Programu obnovy dediny.
Následne sme sa taktiež uchádzali o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vďaka týmto dvom úspešným žiadostiam sme
získali financie na vydanie brožúry vo výške 4770,– €
(z toho Program obnovy dediny 4270,– €, Trenčiansky
samosprávny kraj 500,– €). Nasledovalo zhromažďovanie informácií, textov, výber zaujímavostí územia, ktoré sú
v materiáli bližšie špecifikované, výber dodávateľov, fotografovanie, grafická príprava, preklad textov do cudzieho
jazyka a celý proces bol zavŕšený tlačou 4 000 ks výtlačkov.
Propagačný materiál vyšiel okrem slovenčiny aj v nemeckom a anglickom jazyku. Je určený pre potreby propagovania krás vidieckej krajiny na území ako podpora rozvoja
cestovného ruchu a v neposlednom rade ako prezentačný
materiál pre potreby obcí, návštevníkov a obyvateľov mikroregiónu.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k vydaniu tohto prezentačného materiálu.
Ing. Tomáš Šujan

Stretnutie s Mikulášom
Svätec, patrón rybárov, lodníkov, pastierov, zlatníkov, dospelých dievčat, detí, študentov, obchodníkov.
Z legiend známy svojou dobrotou a zmyslom pre spravodlivosť, populárny takmer na celom svete pod rôznymi menami. Deťmi milovaný, pretože prináša sladké darčeky a je predzvesťou blížiacich sa vianočných
sviatkov. Tak je známy Mikuláš, ktorý navštívil aj našu
obec v deň svojho mena, 6. decembra. Najprv so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom zavítal do školy medzi mladších žiakov. Niektoré táto trojica vystrašila, iné
pobavila, v každej triede ho však deti vítali s nadšením.
Za peknú pesničku či básničku dostali všetci, tak ako
sa patrí, sladkú odmenu. Mikuláš nezabudol ani na
Centrum sociálnych služieb Bôrik. Svojou návštevou
vniesol radosť, slzy i nostalgiu do očí jeho obyvateľov.
Jeho posledné kroky viedli podvečer na námestie, kde
ho už čakalo veľa detí so svojimi rodičmi a starými
rodičmi. Mnohé sa zľakli, ale ešte viac detí nabralo odvahu a k Mikulášovi sa hrnuli s pesničkou a básničkou
na perách. Čert sa zatiaľ bláznil s deťmi, anjel a Mikuláš rozdeľovali darčeky. Keď už bolo všetko rozdané,
táto trojica si splnila poslednú povinnosť a rozsvietili vianočný stromček a vianočnú výzdobu v obci ako
jasné znamenie toho, že sviatky pokoja a lásky sú už
veľmi blízko nás.
Zuzana Strečanská
foto: ZS, D. Boďa

Upozornenie pre občanov!!!
Obecný úrad v Nitrianskom Pravne žiada občanov,
aby v zimnom období neparkovali motorové
vozidlá na miestnych komunikáciách. Svojím
konaním obmedzujú možnosti zimnej údržby
miestnych komunikácií. Zároveň upozorňujeme
občanov, že je v platnosti zákaz parkovania na
chodníkoch v celej obci. (VZN č.2/1996)
a každý občan je povinný udržiavať chodník
pred svojim domom.

OcÚ
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Všeobecne záväzné nariadenia obce Nitr. Pravno
na rok 2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o dani z nehnuteľnosti č. 2/2010 na kalendárny rok 2011, Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nitrianske Pravno o miestnej dani za psa č. 3/2010
na kalendárny rok 2011 a Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nitrianske Pravno o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno č. 6/2010 na kalendárny
rok 2011 sadzby poplatkov zostávajú nezmenené a sú na úrovni
roku 2010. Systém zberu komunálneho odpadu a separovaný zber
v obci Nitr. Pravno je na úrovni roku 2010. Odpadové hospodárstvo
zabezpečuje spoločnosť Obec Nitr. Pravno s.r.o.
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nitrianske Pravno
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
č. 4/2010 na kalendárny rok 2011
Sadzba miestnej dane za užívanie verejného priestranstva je na úrovni roku 2010.
Schválený bol doplnok: bod c/ sadzba dane za dlhodobé užívanie
trhového miesta a to 0,20 € za 1 m2/deň. Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené.
Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
v obci Nitrianske Pravno č. 5/2010
na kalendárny rok 2011
Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Pravno je na úrovni roku 2010 a pre
r. 2011 zostáva nezmenená.
Zmena je v Kritériách na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za vývoz
TKO. V bode 2 – Zníženie poplatku s písomnou žiadosťou o 50 % vkladajú sa slová - ako doklad bude slúžiť potvrdenie o návšteve
školy.
V bode 3 – Zníženie poplatku s písomnou žiadosťou – o 50 % - nahrádza sa pôvodný text novým textom takto: Pri pobyte – viac ako
6 mesiacov – mimo trvalého bydliska
– ako doklad bude slúžiť potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva,
potvrdenie o prechodnom pobyte alebo čestné prehlásenie o pobyte
mimo trvalého bydliska.
Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené.

D O P L N O K č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Nitrianske Pravno
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.
K pôvodnému VZN sa vydáva tento doplnok č. 4.
Text Čl. 1 v § 2, bod 4a/ sa mení nasledovne:
Zápis sa koná v Základnej škole v Nitrianskom Pravne budova
pavilónu D dňa 31. 1. 2011 od 8.00 do 17.00 hod.
Ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 2/2008 zostávajú nezmenené
v platnosti.
D O P L N O K č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Nitrianske Pravno
č. 9/2008
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území
obce Nitrianske Pravno
Sadzba poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Nitrianske
Pravno zostáva nezmenená a je na úrovni roku 2010.
Zmena je v časti: Poplatková povinnosť - posledná veta v odstavci sa
mení nasledovne:
Na základe predložených údajov obec vydá rozhodnutie o určení poplatku do 31. 5. v kalendárnom roku za predchádzajúci rok (pôvodný
termín do 31. 3.)
Ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 9/2008 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia na území obce Nitrianske Pravno zostávajú nezmenené v platnosti.
Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia nadobúdajú účinnosť
od 1. 1. 2011.
Úplné znenia nariadení sú zverejnené na úradnej tabuli na Obecnom úrade
v Nitr. Pravne a internetovej stránke obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk.

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