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zastupiteľstva

POZVÁNKA
Klub tradičných textilných techník (KTTT) všetkých
pozýva na 14. ročník podujatia. Môžete sa naučiť
pravniansku výšivku, vyšívanú sieť, šitú a paličkovanú čipku, výšivku korálkami a flitrami sú to techniky, ktoré vás radi naučíme. Stretávame sa v Dome
stretávania-Múzeum Karpatských Nemcov,
každý piatok o 17.00 hodine do konca apríla.

Pripravované
podujatia
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, a každý občan je povinný
udržiavať chodník pred svojím domom.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom
Pravne v roku 2013 zvolal starosta
obce Ing. Jozef Balčirák, privítal
všetkých poslancov a ostatných
prítomných. Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s určením miesta a času konania
zasadnutia s programom ako bol
zverejnený. Ďalej konštatoval, že
je prítomných 10 poslancov zo
všetkých 11 poslancov. Rokovanie zastupiteľstva je uznášania
schopné. Starosta obce predložil
na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali
návrhy na doplnenie alebo inú
zmenu programu. Keďže poslanci
nepredložili žiadny návrh, starosta
obce predložil návrh programu na
rokovanie ako bol zverejnený a doručený poslancom.
Všetci prítomní poslanci odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva a tak sa rokovanie zastupiteľstva uberalo nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a urče-

nie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia
uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra
o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva, o vykonaných
kontrolách za II. polrok 2013,
plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2014
5. Žiadosti materskej školy v Nitr.
Pravne
6. Návrh na úpravu rozpočtu obce
č. 4 na rok 2013
7. Návrh rozpočtu obce na rok
2014-2016
8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na r. 2014
9. Spôsob vykonania volieb HK
a poučenie poslancov o spôsobe hlasovania, volba volebnej
komisie
10. Volba hlavného kontrolóra
obce
11. Návrh VZN č. 3/2013 o dani
z nehnuteľnosti na r. 2014
12. Návrh VZN č. 4/2013 o miestnej dani za psa na r. 2014
13. Návrh VZN č. 5/2013 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na r. 2014

14. Návrh VZN č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitr. Pravno na r. 2014
15. Návrh VZN č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitr. Pravno na r. 2014
16. Návrh VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka Z U Š a školských zariadení so sídlom na
území obce Nitr. Pravno
17. Návrh - Doplnok č. 8 k VZN
č. 2/2008 - ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do ZŠ
a výška mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov
detí a žiakov
18. Schválenie kontokorentného
úveru
19. Odkúpenie bytového domu
„H"
20. Odpredaj majetku obce - pozemky
21. Rôzne - diskusia
22. Uznesenie
23. Záver
Správu o činnosti Obecnej rady
v Nitr. Pravne predložila Bodová
Ľubica - prednosta OcÚ Nitr.

Pravno. Hlavný kontrolór obce
p. Miklošovič Peter predložil
správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne od
posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, správu o vykonaných kontrolách za II. polrok 2013
a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.
Žiadosť MŠ v Nitr. Pravno na
poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie detského
ihriska v areály MŠ a príspevok na
pokrytie prevádzkových nákladov
na neočakávané výdavky z dôvodu
havárie potrubia, spojenej s únikom vody, predložil Ing. Balčirák
Jozef - starosta obce.
Finančné prostriedky na pokrytie výdavkov havarijného stavu
v MŠ poslanci OZ odporučili zahrnúť do rozpočtu obce pre r. 2014
vo výške 1.000 €.
Návrh na úpravu rozpočtu obce
č. 4 na rok 2013 predložil starosta
obce Ing. Balčirák Jozef. Predložil
návrh a vysvetlil zmeny rozpočtu
medzi jednotlivými položkami.
Návrh rozpočtu na r. 2014 2016 predložila p. Margetová účtovníčka OcÚ Nitr. Pravno.
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Po návrhu na poskytnutie
príspevku na financovanie detského ihriska v MŠ Nitr. Pravno
z rozpočtu obce na r. 2014 otvoril
starosta obce diskusiu, vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor.
Mgr. Heldiová - poslankyňa nesúhlasí s príspevkom na financovanie detského ihriska v MŠ, je
za výstavbu nového ihriska pre
všetky deti z obce.
Ing. Pekár - poslanec odporúča
vybudovanie detského ihriska pre
verejnosť, pre všetky deti z obce.
Starosta obce k uvedenému
vyzval poslancov na hlasovanie
s otázkou - vyčleniť v rozpočte na
r. 2014 finančné prostriedky na
dofinancovanie detského ihriska
v MŠ, alebo výstavba verejného
detského ihriska.
Hlasovanie poslancov:
1. za vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na
r. 2014 3 poslanci
2. proti výstavbe verejného detského ihriska 5 poslancov
3. zdržali sa hlasovania 2 poslanci - Kubíček, Drábiková.
Starosta obce konštatoval, že
financovanie detského ihriska
v MŠ na r. 2014 nebolo odsúhlasené podľa návrhu a tak zostáva
v návrhu rozpočtu pôvodný návrh.
Hlavný kontrolór
obce
p. Miklošovič Peter predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce
s odporúčaním schválenia návrhu
programového rozpočtu na roky
2015-2016.
Starosta obce vyzval výberovú
komisiu, aby predložila informáciu o prijatých prihláškach na
voľbu hlavného kontrolóra obce
a splnení podmienok vyhláseného
výberového konania. Informáciu
predložila p. Drábiková Renáta
členka výberovej komisie.
Do návrhu uznesenia boli zapracované návrhy:
1. voľba mandátovej komisie v zložení: Mgr. Suchý, Drábiková,
Ing. Pekár
2. uskutočnenie volieb hlavného
kontrolóra obce tajným hlasovaním poslancov úpravou hlasovacieho lístka
3. zoradenie kandidátov na hlasovacom lístku v abecednom
poradí
4. spôsob voľby - úpravou hlasovacieho lístka označením kandidáta, ktorého poslanec volí
zakrúžkovaním poradového
čísla kandidáta.
Starosta obce dal pred volbou
hlavného kontrolóra obce hlasovať
za predložený návrh, ktorý je za2

pracovaný v návrhu na uznesenie.
Pre účely hlasovania boli pripravené hlasovacie lístky s menami
kandidátov na volbu hlavného
kontrolóra obce.
Prednostka OcÚ Nitr. Pravno
predložila informáciu o doručenej
prihláške do výberového konania
a to do schránky, ktorá je umiestnená pri vchodových dverách úradu pre pripomienky ku káblovej
televízii dňa 10.12.2013. Nebola
doručená poštou ani osobne na
Obecný úrad ako bolo stanovené
v podmienkach výberového konania.
Hlasovanie poslancov:
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie predloženého
návrhu.
Mgr. Suchý Pavel - poslanec
predložil návrh k doručeným prihláškam.
Kandidátka Ing. Zaťková Miroslava doručila prihlášku oneskorene ako informovala členka
výberovej komisie a preto navrhuje vyradiť túto kandidátku z hlasovacieho lístka. Navrhol tiež, aby
sa jednotliví prítomní kandidáti
predstali a informovali ako si predstavujú vykonávať prácu HK.
Starosta obce dal k predloženému návrhu poslanca Mgr. Suchého Pavla hlasovať.
Hlasovanie poslancov:
1. za vyradenie kandidátky
Ing. Zaťkovej z hlasovacieho lístka
5 poslancov
2. proti vyradeniu kandidátky 0
3. zdržali sa hlasovania 5 poslanci.
4. za predstavenie kandidátov
hlasovali všetci prítomní poslanci
10 poslancov.
Na základe hlasovania poslancov kandidátka Ing. Zaťková
Miroslava zostala napísaná na
hlasovacom lístku.
Prítomní kandidáti na volbu
hlavného kontrolóra obce sa predstavili v poradí tak ako doručili
svoje prihlášky:
Ing. Miškovičová Andrea
Ing. Mališová Adriana
Ing. Chmurová Zuzana
Ing. Košťálová Anežka
Ing. Zaťková Miroslava
Po predstavení kandidátov
sa pristúpilo k voľbe hlavného
kontrolóra obce. Starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval mandátovú komisiu, aby viedla hlasovanie poslancov.
Poslanci sa odoberali po jednom
do priestoru na úpravu hlasovacieho lístka. Po úprave lístka tento vložili do malej prenosnej schránky.

Mandátová komisia po hlasovaní poslancov v I. kole vyhodnotila hlasovanie na volbu hlavného
kontrolóra obce s nasledovným
výsledkom:
Kandidát č. 1: Ing. Chmurová
Zuzana - získala 0 platných
hlasov.
Kandidát č. 2: Ing. Košťálová
Anežka - získala 5 platných
hlasov.
Kandidát č. 3: Ing. Mališová
Adriana - získala 0 platných
hlasov.
Kandidát č. 4: Miklošovič Peter získal 3 platné hlasy.
Kandidát č. 5: Ing. Miškovičová
Andrea - získala 1 platný hlas.
Kandidát č. 6: Ing. Zaťková Miroslava - získala 1 platný hlas.
Keďže v prvom kole hlasovania ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých
poslancov v zmysle zákona mandátová komisia vyhlásila II. kolo
volieb, do ktorého postúpili dvaja
kandidáti, ktorí získali najvyšší
počet hlasov a to Ing. Košťálová
Anežka a Miklošovič Peter.
Po hlasovaní poslancov úpravou hlasovacieho lístka v priestore na úpravu hlasovacích lístkov,
mandátová komisia vyhodnotila
výsledky hlasovania, ktoré sú nasledovné:
Kandidát č. 2: Ing. Košťálová
Anežka - získala 6 platných hlasov
Kandidát č. 4: Miklošovič Peter -získal 4 platné hlasy
Za hlavného kontrolóra obce
bola zvolená Ing. Košťálová Anežka na obdobie od 1. 1. 2014 do
31.12.2019.
Návrhy VZN obce Nitr. Pravno
na r. 2014 predložila prednostka
OcÚ Nitr. Pravno p. Bodová Ľubica. Informovala o zverejnených
návrhoch VZN a zmenami, ktoré
sú navrhnuté na schválenie oproti
minulému roku 2013. Zmeny sa
týkajú len vnútorných smerníc,
kde je upravený spôsob platenia
daní v splátkach.
Návrhy VZN boli zverejnené
na internetovej stránke obce a na
tabuli oznamov.
Návrh na schválenie kontokorentného úveru predložil Ing. Balčirák - starosta obce.
Návrh na odkúpenie nájomného bytového domu „H" 18 bj.
a infraštruktúry k tomuto domu,
spôsob financovania odkúpenia
bytového domu, vyčlenenie finančnej čiastky v rozpočte obce
na rok 2014 na splácanie úveru,
vo výdavkovej časti rozpočtu
obce vyčlenenie 12 mesačných

splátok úver a kúpno-predajnú
zmluvu medzi kupujúcim Obec
Nitr. Pravno a predávajúcim MV
staving, a. s. Na odkúpenie nájomného bytového domu „H" 18 bj.
a technickej infraštruktúry predložil Ing. Balčirák Jozef - starosta
obce.
Návrh na odpredaj pozemkov
v majetku obce predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef. Jedná sa o pozemky v k.ú. Solka pre
Ing. Hubu Mariana a Groša Petra.
Starosta obce predložil žiadosť
p. Halodu Vladimíra na zmenu
územného plánu obce oproti cintorínu v Nitr. Pravne.
Po predložení uvedených bodov
programu a návrhov starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov a potom ostatných prítomných
k diskusii.
Prítomní v diskusii vyjadrili
svoje návrhy, názory a pripomienky nasledovne:
p. Drábiková - poslanec - upozornila na tečúcu vodu z vodovodného potrubia na Malinovskej ulici
v Nitr. Pravne.
Starosta obce informoval, že
porucha vodovodného potrubia
je nahlásená na Stredoslovenské
vodárne.
Ing. Áč Pavel - poslanec - zaujímal sa, či novovybudovaný
prechod pre chodcov na Dlhej
ulici bude osvetlený, odporúča
umiestnenie reflexných prvkov,
odporúča realizovať výstavbu verejného detského ihriska, návrh
vo výdavkovej časti rozpočtu vo
výške 5.000 € z prebytku hospodárenia, požadoval vysvetlenie
k plánovanej úprave rozpočtu obce
vo výške 2.000 €
Starosta obce informoval, že
osvetlenie prechodu pre chodcov
zrealizuje firma OPEN, ktorá realizovala výstavbu prechodu pre
chodcov, úprava rozpočtu obce vo
výške 2.000 € súvisí so zadaním
vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK
v časti obce - DEPO.
Ing. Zaťková Miroslava - poslanec - zaujímala sa ako je plnené uznesenie OZ č. 6, navýšený
bol rozpočet obce na údržbu MK
oproti vyčleneným finančným prostriedkom, zaujímala sa tiež ako
sa vráti a kedy pôžička, ktorá bola
poskytnutá spol. Obec N. Pravno, s. r. o., zaujímala sa prečo nieje
súčasťou rozpočtu podnikateľská
činnosť obce, táto má byť zahrnutá
v rozpočte obce, navrhla návratný finančný príspevok zahrnúť do
príjmovej časti rozpočtu vo výške
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90.000 € (pôžička, s. r. o.).
P. Margetová - účtovníčka OcÚ
N. Pravno informovala, že odpoveď Ing. Zaťkovej - poslankyni
OZ bude vypracovaná písomne
do 30 dní.
Starosta obce dal za návrh poslankyne Ing. Zaťkovej hlasovať navýšiť príjmovú časť rozpočtu
o 90.000 €.
Hlasovanie poslancov:
1. za navýšenie rozpočtu obce
o 90.000 € podľa návrhu hlas o v a l i - 3 poslanci
2. proti navýšeniu rozpočtu podľa
návrhu - 3 poslanci
3. zdržali sa hlasovania k predloženému návrhu - 4 poslanci.
Predložený návrh nebol schválený.
Ing. Haloda Vladimír - občan - požiadal o zmenu územného
plánu obce v r. 2002, podľa neho
sa obec zaviazala na jeho zmenu.
Teraz znovu žiada o zmenu ÚP,
susedia - vlastníci nehnuteľností
s pozemkom, kde žiada zmenu
nemajú námietky k plánovanej
výstavbe. Žiada poslancov OZ
odsúhlasenie zmeny úuzemného
plánu obce, prehodnotiť svoje stanovisko.
Mgr. Heldiová - poslanec - poslanci k záležitosti zmeny územného plánu obce nevedia podrobnosti, preto sa nemôžu hneď vyjadriť
Ing. Pekár Peter - poslanec vyjadril sa, že poslanci sa nemôžu tak narýchlo vyjadriť k zmene
územného plánu obce, je potrebné to preveriť komisiou výstavby
a bližšie sa zoznámiť s problematikou.
Ing. arch. Grom Marian poslanec - odporučil, aby dal
Ing. Haloda k ÚP pripomienku.
MUDr. Elischerová Mária občan - reagovala na požadovanú
zmenu ÚP, p. Ing. Haloda nepodal
pripomienku k zmene ÚP keď to
bolo aktuálne a ona ako dotknutý
občan pripomienku podala a nikto sa s ňou nezaoberal, nevie ako
mohla byť do ÚP schválená čerpacia stanica pri cintoríne keď zo
zákona platí ochranné pásmo pri
cintoríne vo vzdialenosti 50 m, zaujímala sa kedy bude zostavený
zoznam na zrušenie hrobových
miest na cintoríne v N. Pravne,
či obec plánuje vyhlásiť niektoré
hroby za pamätihodnosti, či o tom
niekto rozmýšľa, výdavky na zrušenie hrobového miesta budú veľmi vysoké.
Nerozumie načo obec chce rušiťhrobové miesta, je málo miesta
napochovávanie alebo nie, pamät-

níky na cintoríne majú historickú
akultúrnu hodnotu, je treba ich zachovať a správať sa k problematike
s úctou.
S t a r o s t a obce odpovedal
k problematike rušenia hrobových
miest na cintoríne v Nitr. Pravne.
RNDr. Stiffelová Mária - občan - odporúča vybudovať detské ihrisko v MŠ v Nitr. Právne.
V Pravnianskych zvestiach sú
uverejňované gramatické chyby,
odporúča gramatiku riešiť s odborníkom.
Koľko našu obec stojí chod OZ
Hornonitrie, aká bola poskytnutá
dotácia z úradu vlády pre OZ Hornonitrie, kde ako občan môže získať vypracovaný projekt na dotáciu, cenník zverejnený vo vývesnej
skrinke nemá označenie k poplatkom za služby na cintoríne, komu
fakturuje firma HALLO Harag za
služby v Dome smútku a na cintoríne. Kritizuje zmluvu o prenájme
hrobového miesta, zmluva nemá
zákonné náležitosti, k prenájme
hrobového miesta a tiež zmluva
oprenájme nebytových priestorov,
nie je správne zmluvne zapracovaná odmena správcovi cintorína.
Porovnala obec Malinová, ktorá
získala granty a v obci N. Pravno
sa tak nedeje, nevie prečo, ďalej
hovorila k premiestňovaniu hrobových kameňov. Firma HALLO
Harag musí mať nájomnú zmluvu
na priestory, ktoré užíva na podnikanie.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef odpovedal na otázky k problematike hrobových miest na cintoríne v Nitr. Pravne.
MUDr. Elischer Viliam - občan - hovoril k umiestneniu hrobových miest na cintoríne, on sám
je ochotný pomôcť riešiť problematiku hrobových miest na cintoríne v Nit. Pravne
Poďakoval za realizáciu výstavby chodníka na Prievidzskej ulici
pri cintoríne, už občania nie sú
ohrození na živote automobilovou dopravou, pripomenul potrebu zmierenia a ukľudnenia medzi
ľuďmi, prichádzajúcimi vianočnými sviatkami.
Klajber Juraj - občan - člen
výboru MTJ N. Pravno - žiada
o podporu športu v obci a hlavne
detí - navrhuje zvýšiť poplatok za
používanie multifunkčného ihriska pre občanov mimo Nitr. Pravna
Starosta obce informoval, že
športové ihrisko ako aj multifunkčné ihrisko spravuje Spoločnosť Obec N. Pravno, s. r. o.
a o cenníku za používanie multi-

funkčného ihriska rozhodnú konatelia spoločnosti.
Predložený návrh k presunu
finančných prostriedkov z kapitoly - vnútorný chod úradu do
kapitoly športu.
Hlasovanie poslancov:
1. za predložený návrh hlasovali
3 poslanci
2. proti predloženému návrhu 6
poslanci
3. zdržal sa hlasovania 1 poslanec.
Návrh v rozpočte zostáva v pôvodnej výške ako bolo v návrhu
rozpočtu zapracované.
Starosta obce vyzval predsedu
návrhovej komisie p. Ollera Mareka, aby po zapracovaní návrhov
a pripomienok predložil návrh na
uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne:
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady
v N. Pravne a kontrolu plnenia
uznesení,
b / Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva,
c/ Správu hlavného kontrolóra
obce o vykonaných kontrolách
za II. polrok 2013 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2014.

d/ VZN č. 4/2013 o miestnej
dani za psa na r. 2014.
O
e/ VZN č. 5 / 2 0 1 3 o miest- n
nej dani za užívanie verejného u
priestranstva na r. 2014.
f/ VZN č. 6/2013 o miestnom 3
C
poplatku za komunálne odpady 03
a drobné stavebné odpady v obci
Nitr. Pravno pre r. 2014 a Kritériá
na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za vývoz TKO.
g/ VZN č. 7/2013 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci
Nitr. Pravno pre r. 2014.
h/ VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Nitr.
Pravno. Podľa prílohy č. 1.
i/ Doplnok č. 8 k VZN č.
2/2008 ktorým sa určujú miesto
a čas zápisu do ZŠ a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
j / Prijatie kontokorentného
úveru vo výške 80.000,- EUR vo
VÚB, a.s. na úhradu záväzkov
vzniknutých pri výkone činnosti.

b / Hlavného kontrolóra obce
vykonaním kontrol podľa plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok rok
2014 podľa predloženého návrhu.
c/Vykonať kontrolu výberovej
komisie na dodávateľa detského
ihriska MŠ v Nitr. Pravne, preveriť
výber a výstavbu detského ihriska
MŠ.
III. Schválilo
a/ Programový rozpočet obce
Nitr. Pravno na r. 2014 ako prebytkový.
b/ Úpravu rozpočtu obce č. 4
na rok 2013 podľa predloženého
návrhu.
c/ VZN č. 3/2013 o dani z
nehnuteľnosti na r. 2014.

n/ Vyčlenenie finančnej čiastky v rozpočte obce na rok 2014
na splácanie úveru v rámci roka
2014 vo výške -bytový d o m H ( 1 2
mesačných splátok) t.j. 2 1 7 7 9 , - €
a tiež čiastku na dofinancovanie
výstavby infraštruktúry z vlastných zdrojov.

k/ Zabezpečenie úveru podľa
zmluvy o kontokorentnom úvere vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky obce a podpísania
dohody o vyplňovacom práve k
d/ Stanovisko k návrhu rozpočtu blankozmenke.
obce na r. 2014.
1/ Predloženie žiadostí na
e/ Návrh programového rozpoč- MDVa RR SR a ŠFRB na odkúpetu obce Nitr. Pravno na roky nie NBD H-18 b.j. a na odkúpenie
2015-2016
infraštruktúry k tomuto NBD.
II. Poverilo
m / Spôsob financovania oda/ Starostu obce Nitr. Pravno kúpenia bytového domu a infrašvykonávať zmeny rozpočtu obce tr. nasledovne: bytový dom H
do výšky 3.320 € v priebehu ce- dotácia z MDVaRR SR vo výške
lého rozpočtového roka, pričom 303 0 9 0 , - € (35% z OC stavtýmto rozpočtovým opatrením nie by), úver zo ŠFRB vo výške
je možné zmeniť celkový objem 562 8 9 9 , - € (65% z OC stavby
rozpočtových príjmov a výdavkov. vlastné prostriedky 10,90 € , inUvedená právomoc sa týka fraštruktúra dotácia z MDVaRR
bežného a kapitálového rozpočtu? SR vo výške 52 619,- € , vlastné
prostriedky 22 654,09 €
obce.

o/ Vo výdavkovej časti rozpočtu obce vyčleniť 12 - násobok mesačných splátok úveru pre byt.
dom H v nasledujúcich rokoch a
zabezpečiť splácanie úveru počas
celej lehoty splatnosti úveru.
p / Kúpno-predajnú zmluvu
medzi kupujúcim - Obec Nitrianske Pravno a predávajúcim - MV
stavinga.s. na odkúpenie nájom-
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ného bytového domu H-18 b.j. a
technickej infraštruktúry.
r/ Mandátovú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce Nitr.
Pravno nasledovne: Mgr. Suchý
Pavel, Ing. Pekár Peter, Drábiková
Renáta.
s/ Uskutočnenie volieb hlavného kontrolóra obce tajným
hlasovaním poslancov úpravou
hlasovacieho lístka.
t / Zoradenie kandidátov na
hlasovacom lístku v abecednom
poradí.
u / Spôsob voľby - úpravou
hlasovacieho lístka označením
kandidáta, ktorého poslanec volí
zakrúžkovaním poradového čísla
kandidáta.
v/ 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 2013.
z/ Odpredaj majetku obce nasledovne:

'Predvianočný

1. pozemok p.č. 225/127 - TTP
v k.ú. Solka o výmere 106 m2 a p.č.
230/17 - zastavaná plocha o výmere 103 m2, pre p. Groša Petra,
Savinova 802/46, Nitr. Pravno Solka za cenu 7,- € / m 2 z dôvodu
vybudovania príjazdovej cesty.
Odpredaj pozemku je uznaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa,
nakolko sa jedná o prístupovú cestu na pozemok žiadateľa. Termín:
do 30. 6.2014
2. pozemok p. č. 225/126 TTP o výmere 262 m2, pozemok
p.č. 230/15 - zastavaná plocha
o výmere 418 m 2 a p. č. 232/11 TTP o výmere 3 m 2 v k. ú. Solka
pre Ing. Hubu Mariana, Savinova
800/42, Nitr. Pravno - Solka za
cenu 7,- € / m 2 z dôvodu užívania
tohto pozemku a tento slúži ako
vstup na pozemok, ktorý vlastní
žiadateľ.
Odpredaj pozemku je uznaný
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakolko tento pozemok tvori
jedinú prístupovú cestu k nehnu-

teľnosti žiadateľa. Termín: do 30.
6.2014
v/Príspevok na haváriu vody v
MŠ Nitr. Pravno vo výške 1.000,-€.
IV. Súhlasilo
a/ So spôsobom prenájmu bytov v zmysle §-u 11 a §-u 12 zák.
č.443/2010 Zb.z.z 26. októbra
2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zachová
nájomný charakter bytov po dobu
najmenej 30 rokov.
b/ s dodržiavaním podmienok
uvedených v nariadení vlády SR
č.637/2004 a vo vyhl.č. 161/2004
a č.663/2004, ktorými sa upravujú podrobnosti o druhoch a
výškach poskytovaných podpôr
z prostriedkov ŠFRB, o technických podmienkach a o dĺžke času
uskutočnenia stavby.
c/ Súhlasilo, aby hlavný kontrolór obce vykonával aj inú zárobkovú činnosť.
V. Zvolilo hlavného kontrolóra obce Nitrianske Pravno p. Ing.
Košťálovú Anežku na obdobie od

1.1.2014 do 31.12. 2019.
Hlasovanie poslancov:
a/ za prijatie VZN, programový
rozpočet a úpravu rozpočtu hlasovali - 9 poslanci
b/ proti 0
c/ zdržal sa hlasovania 1 poslanec
(Ing. Pekár)
d / Odpredaj pozemkov - všetci
poslanci hlasovali za odpredaj
v počte 10 poslancov
e/.zvyšok uznesenia - hlasovali za
prijatie 8 poslanci, proti prijatiu
uznesenia 0 poslancov, zdržali sa hlasovania - 2 poslanci
(Ing. Pekár, Ing. Zaťková).
Keďže viac pripomienok nebolo
a program bol vyčerpaný starosta
obce Ing. Balčirák Jozef podákoval
poslancom a ostatným prítomným
za účasť a zasadnutie vyhlásil za
skončené.
Bodová Ľubica
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

koncert

Hovorí sa, že piatok 13. nebýva šťastný deň,
ale nám sa podarilo ho spríjemniť našim občanom
Predvianočným koncertom, ktorý sme zorganizovali
práve na tento dátum(13. 12. 2013).O 17.00 hodine sme v rímsko-katolíckom kostole v Nitrianskom
Pravne pre Vás pripravili koncert, ktorý sa niesol vo
vianočnom duchu a svojim bohatým programom,
básňami, koledami, piesňami rozozvučal priestory
nášho krásneho kostola. Mali sme možnosť vidieť
a vypočuť si detičky z hudobnej školy Yamaha,
taktiež detičky z Materskej školy a Základnej školy v Nitrianskom Pravne, spevácke zbory Probner
Echo, Jesienka a na záver spevácky zbor Tenerezza. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásny
umelecký zážitok.
M.T.

VIANOČNÉ TRHY A TVORIVÉ DIELNE
V sobotu 14. decembra 2013 s a v našej obci na námestí
konali vianočné trhy a v z a s a d a č k e O c Ú boli vianočné
tvorivé dielne. Starostovia obcí Hornonitria varili kapustnicu a členky Pravňanského zväzu žien pripravili výborný
vianočný punč. Nemohla chýbať medovina či stánky remeselníkov, ale aj stánky s komerčným tovarom.
Každý kto prišiel si mohol vyskúšať ako s a vyrába prútený
košík, maľujú medovníčky, maľuje farbami na sklo, alebo
vyrábajú ozdoby z c e s t a a sušenej zeleniny. Taktiež mali
možnosť vyskúšať si svoje aranžérske schopnosti výrobou
svietnikov, alebo iných o z d ô b z čečiny.
ľudí to neodradilo a atmosféra bola vynikajúca.
Záujem ľudí bol veľký a s m e radi, že s m e si takýmto
dňom mohli ešte viac spríjemniť predvianočnú atmosféru.
M.T.
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Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne dňa 14. 1. 2 0 1 4
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce Ing. Jozef
Balčirák ako mimoriadne, nakolko
bolo potrebné prerokovať a schváliť poslancami materiál súvisiaci
s nájomnými bytmy. Starosta obce
privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s určením miesta a času konania
zasadnutia s programom ako bol
zverejnený.
Ďalej konštatoval, že je prítomných 7 poslancov zo všetkých 11 poslancov. Rokovanie zastupiteľstva je
uznášania schopné. Starosta obce
predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali návrhy na doplnenie alebo inú
zmenu programu. Keďže poslanci
nepredložili žiadny návrh, starosta
obce predložil návrh na doplnenie
bodu programu 3a/ - Vypracovanie
zmien a doplnkov Územného plánu
obce Nitr. Pravno.
Všetci prítomní poslanci odsúhlasili navrhnutý program zastupiteľstva a tak sa rokovanie zastupiteľstva uberalo nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Banková záruka na nájomný bytový dom „H"
3a/ Vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Nitr.
Pravno
4. Rôzne - diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
Informáciu k bankovej záruke
a návrh predložený poslancom v návrhu na uznesenie predložil starosta
obce Ing. Balčirák Jozef. Vysvetlil
podmienky Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR k poskytnutiu úveru a štátnej
dotácie na výstavbu a prevod vlastníctva bytového domu „H" s tým,
že podmienkou poskytnutia úveru
je schválenie textu uznesenia ako je
predložený v návrhu na uznesenie.
Starosta obce vyzval poslancov
k diskusii k tomuto bodu programu.
Ing. Pekár Peter - poslanec pýtal sa ako obec ručí blankozmenou, aký je to spôsob.
Starosta obce informoval, že je
to spôsob krytia úveru hodnotou
bytového domu.
Starosta obce ďalej predložil
odporúčanie komisie výstavby zo

dňa 13.1.2014 k návrhu na zmenu
Územného plánu obce ako Doplnok
č. 3. Stavebná komisia OZ v Nitr.
Pravne na základe predloženého návrhu a miestnej obhliadky pozemku
vlastníka Ing. Halodu Vladimíra odporučila vypracovanie zmien a doplnkov ÚP obce Nitr. Pravno ako
Doplnok č. 3. Jedná sa o pozemok
oproti cintorínu parcela č. 161/1 k.
ú. Nitr. Pravno.
Starosta obce vyzval poslancov
k diskusii k tomuto bodu programu.
Mgr. Suchý Pavel - poslanec —
zaujímal sa kto bude hradiť náklady spojené so zmenou Územného
plánu obce Nitr. Pravno, či tieto
náklady bude znášať žiadateľ.
Starosta obce informoval, že náklady spojené so zmenou ÚP obce
Nitr. Pravno bude znášať žiadateľ.
K bodu č. 4: Rôzne - diskusia
Po predložení uvedených bodov
programu a návrhov starosta obce
Ing. Balčirák Jozef vyzval poslancov a potom ostatných prítomných
k diskusii.
Prítomní v diskusii vyjadrili svoje
návrhy, názory a pripomienky nasledovne:
Ing. Zaťková Miroslava - poslankyňa - zaujímala sa kto je vlastníkom pozemkov pri novopostavených bytovkách a smerom k MŠ
v Nitr. Pravne, ako sa riešila údržba
týchto pozemkov, kosenie a čistenie, odporučila túto záležitosť riešiť
cestou obce, bývajú tu ľudia, ktorí
sú ohrození týmto stavom a hlavne
deti, odporučila keďže nápravu neurobí vlastník nech túto urobí obec
Starosta obce informoval, kto
je vlastníkom týchto pozemkov (sú
to súkromní občania) a vysvetlil
problematiku údržby pozemkov priestoru medzi bytovkami a MŠ
v Nitr. Pravne, ktorú je potrebné
realizovať vlastníkmi týchto pozemkov. Obecný úrad už vyzýval
vlastníkov uvedených pozemkov
však k náprave nedošlo a v súčasnej dobe rieši záležitosť Slovenský
pozemkový fond, ktorý má zákonné
možnosti riešiť uvedený problém.
Mgr. Suchý Pavel - poslanec žiada o riešenie problematiky vývozu odpadu Od školskej bytovky
č. 368, kde býva. Nájomníci triedia
odpad v jednotlivých nádobách samostatne, avšak keď príde vozidlo
zabezpečujúce odvoz odpadu všetky nádoby vysype do hromadného
odpadu, takže triedenie nemá
zmysel. Žiada nápravu zo strany
pracovníkov Skládky TKO.
Ing. Pekár Peter - poslanec Zaujímal sa o triedenie odpadu -
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c) Zabezpečenie bankovej záruky vlastnou blankozmenkou obce.
d) zriadenie záložného práva
v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania Lamačská cesta č. 8,833 04
Bratislava 37, IČO: 31749542 na
nasledovné nehnuteľnosti:
1) - bytového domu číslo súpisné 1119, postaveného na pare.
CKN č. 2183/103, pare. CKN
č. 2183/103, zast. plocha o výmere
384 m2.
2) - bytového domu čislo súpisné 1120 postaveného na pare.
CKN č. 2183/109, pare. CKN
č. 2183/109, zast. plocha o výmere
386 m2.
e) zriadenie záložného práva v prospech Ministerstvo doP. Drábiková Renáta - posla- pravy, výstavby a regionálneho
nec - na Malinovskej ulici - sle- rozvoja Slovenskej republiky
pá ulica na konci nie je dopravná Adresa: Námestie slobody 6,
05
Bratislava
15,
značka, nie je označená ako slepá. 8 1 0
Je potrebné to zabezpečiť. V týchto. IČO: 30416094 na nasledovné
priestoroch na Malinovskej ulici je nehnuteľnosti:
poškodená
odpadová šach1) - bytového domu číslo súpista, priestor je nebezpečný, môže né 1119 postaveného na pare. CKN
dôjsť kúrazu,
žiada na ná- č. 2183/103
pravu a opravenie šachty.
2 ) - bytového domu číslo súpisné
Oller Marek - poslanec - na ná- 1120 postaveného na pare. CKN
mestí za Obecným úradom v Nitr. č. 2183/109,
Pravne je odstavené osobné vozidlo
f/ Vypracovanie zmien a doplnčervenej farby, stojí tam už dlhšiu kov Územného plánu obce Nitr.
dobu, má rozbité sklo, vyzerá to, že Pravno - Doplnok č. 3
ho tu vlastník odparkoval. Odporú(Pozemok oproti cintorínu parča Obecnému úradu vyzvať majite- cela č. 161/1 k. ú. Nitr. Pravno) na
ľa vozidla na odpratanie osobného náklady žiadateľa p. Ing. Halodu
auta, námestie nie je parkoviskom Vladimíra.
pre dlhodobé odstavenie vozidiel.
II. S ú hla s
í
Starosta obce vyzval prítomných
a) s dodržiavaním ustanovení
občanov MUDr. Elischerovú osobitného predpisu (§ 22 zákona
a MUDr. Elischera k možnos- č. 443/2010 Zb. z.) pri prenájme
ti diskusie. Keďže nemali záujem obecných nájomných bytov.
diskutovať. Starosta obce vyhlásil
III. Mení
diskusiu za skončenú.
a) V uznesení č. 10/2013 zo dňa
12. 12. 2013 v bode III. schvaľuje
Starosta obce vyzval predsedu
návrhovej komisie Mgr. Suchého v písmene m/ úver zo ŠFRB vo
Pavla, aby predložil po zapracovaní výške na sumu 562 890 €, vlastné
návrhov a pripomienok návrh na prostriedky na sumu 19,90 €, infraštruktúra dotácia z MDVaRR SR
uznesenie.
vo výške na sumu 52 610 €, vlastné
U z n e s e n i e č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nitrian- prostriedky na sumu 22 663 €
Hlasovanie poslancov:
skom Pravne:
a/ za prijatie uznesenia hlasovali
I. S c h v a ľ u j e
6
poslanci
a) kúpu obecných nájomných
b/ proti 0
bytov v bytovom dome H - 1 8 b.j.
postavenom na parcele C-KN
c/ zdržal sa hlasovania 1 poslač. 2183/109 k.ú. Nitrianske Pravno, . nec (Ing. Pekár Peter)
podľa projektovej dokumentácie vyKeďže viac pripomienok nebolo
pracovanej fy. Proma, s. r. o. Žilina a program bol vyčerpaný starosta
v novembri 2011.
obce Ing. Balčirák Jozef poďakoval
b) Zabezpečenie úveru po- poslancom a ostatným prítomným
skytnutého zo ŠFRB do výšky za účasť a zasadnutie vyhlásil za
562 8 9 9 , - € formou bankovej skončené.
záruky až do zriadenia záložného
Boďová Ľubica
práva na N B D - H 1 8 b.j.v prospech
prednosta OcÚ Nitr. Pravno
ŠFRB.
prednosta OcÚ Nitr. Pravno

výkup papiera, ktorý článok k uvedenej problematike bol zverejnený
vo Zvestiach. Jedná sa zrejme o ponuku firmy, ktorá zabezpečí výkup
papiera od občanov, ktorí triedením
a odovzdaním takého to odpadu
budú zvýhodnení oproti iným. Zaujímal sa v ako štádiu jednania je
táto problematika riešená s firmou,
ktorá ponúka takéto služby pre občanov našej obce. Odporučil preveriť záležitosť a pokračovať v jednaní
s firmou. Požaduje prerokúvané
materiály v OZ doručiť poslancom
v časovom predstihu tak, aby si
ho mohli naštudovať a vyjadriť sa
k nemu na rokovaní OZ. Jedná sa
o návrh na uznesenie, ktorýdostanú
poslanci pred rokovaním OZ.
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Lotz trio

MIKULÁŠSKE VYSTÚPENIE DETÍ
Z HUDOBNO-POHYBOVÉHO KRÚŽKU MŠ
V KLUBE DÔCHODCOV

Je trio hráčov na basetových rohoch v obsadení Róberta Sebestu, Ronalda
Šebestu a Andreasa Finka. 8. decembra sme mali možnosť si týchto skvelých hudobníkov vypočuť i u nás v obci v obradnej sieni obecného úradu

Svätý Mikuláš - posol štedrosti a radosti navštívil 5. decembra

v Nitrianskom Pravne.

2013 aj klub dôchodcov. A keďže aj deti z našej MŠ sú s ním veľkí

Dychovú harmóniu Lotz Trio tvoria hráči koncertujúci na replikách troch

kamaráti, prijali pozvanie a svojím vianočným vystúpením potešili

dobových (historických) rohoch Theodora Lotza, po ktorom je ensemble

všetkých členov klubu dôchodcov. So speváckou skupinou Jesienka

pomenovaný.

si spoločne zaspievali pieseň Štedrý večer nastal. Prekvapením

Repertoár Lotz Tria pozostáva z pôvodnej hudby nazývanej nemeckým názvom

bolo, keď sa do spevu zapojili aj všetci prítomní. Deti tak strávili

Harmoniemusik, v rámci ktorej dominuje tvorba W.A. Mozarta, dopĺňaná hud-

spoločne členmi z klubu dôchodcov pekné mikulášske odpoludnie.
O. Jamrichová, uč. MŠ

bou ďalších známych stredoeurópskych skladateľov Antónia Salieriho, Martin
I Solera, Antona Stadlera, Vojtecha Nuderu, Antona Wolanka, na Slovensku
pôsobiaceho Juraja Družeckého a ďalších. Mimoriadne obľúbeným repertoárovými číslami ensemblu sú dobové úpravy vybraných čísel z Mozartových
opier: Čarovná flauta, Figarová svadba, Don Giovani, ktoré sme mali možnosť
si aj vypočuť.
Basetový roh: Je jednoplátkový drevený hudobný nástroj patriaci do rodiny
klarinetových nástrojov. Jeho tónový rozsah leží medzi „tradičným" sopránovým
klarinetom a basklarinetom, preto sa o ňom hovorí ako o tenorovom zástupcovi klarinetovej rodiny. Rovnako ako klarinet sa zapisuje v husľovom kľúči,
v niektorých starších skladbách sa používa i v basovom kľúči.
Lotz Triu ďakujeme za umelecký zážitok, prajeme veľa úspechov.

Zuzana

Mendelová

H u r á , m á m e s a k d e hrať!
Deti z MŠ sa veľmi tešia z nového detského ihriska, ktoré im vyrástlo
na školskom dvore. Práve slová „Hurá, máme sa kde hrať" zazneli z úst
detí, keď uvideli atraktívne preliezačky, rebríky, šmýkačky a iné prvky
zostavy. Veľké ďakujeme patrí všetkým, ktorí prispeli 2 % z daní do
združenia rodičov pri MŠ. Práve tieto peniaze sa použili na zaplatenie
jednej časti detského ihriska. Napriek tomu, že druhá časť fin. prostriedkov nie je ešte vyplatená, firma Maguita detské ihrisko odovzdala
MŠ do prevádzky a darovala časť zostavy detského ihriska.
Ďakujeme, že sa našli dobrí ľudia, ktorým záleží na deťoch a sú ochotní
podať pomocnú ruku. Naozaj nestačí len rozprávať o tom, že sa deti
málo pohybujú, sú neobratné, pohodlné a obézne, ale treba pre to aj
niečo urobiť.
Ešte raz všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácií
detského ihriska v našej MŠ, patrí veľké - ĎAKUJEME.
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ Beata Slobodová

VIANOČNÉ BESIEDKY V MS
V materskej škole za oknom niečo sa chystá,
stromček už svieti, radosť je istá.
Do tichého popoludnia detičky spievali,
pokojné Vianoce, tak všetkým želali.
Predvianočná atmosféra vládla v našej MŠ 16.12.2013.
Deti spolu s p. učiteľkami pripravili pre svojich najbližších vianočné besiedky. Materskou školou sa ozývali
zimné a vianočné básničky, koledy, vinše. Na stromčekoch sviečky svietili, šťastím deti a ich rodičia žiarili.
Po vystúpení potlesk veliký, deti knihu od ZRŠ dostali.
Ďakujeme rodičom, ktorí balili balíčky.
P. učiteľkám a deťom za pekné pesničky.
A Vám všetkým krásne a radostné Vianoce, nech lásky, radosti i pohody je vždy dosť a v ďalšom roku nech
úspech, šťastie a zdravie vždy stoja pri vašom boku.
P. uč. Lucia Vrábelová
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PRAVNIANSKE ZVESTI
ZIMNÉ SLÁVNOSTI
HORNONITRIA
Otvorenie zimných slávností Hornonitria
Vernisáž výstavy - Drevení hračka
1. 2. 2014 - o 16:00 h - Nitrianske Pravno
Exponáty zabezpečí RKC v Prievidzi
Náklady hradí Obec Nitrianske Pravno

Zimné slávnosti folklóru
1. 2. 2014 - 18:00 h - Kultúrny dom Pravenec
Náklady

MIKULÁŠ V PRIEVIDZI

na dovoz a odvoz

účinkujúcich

-

RKC v Prievidzi

Tešíme sa M i k u l á š , že si p r i š i e l medzi nás.
Povieme ti básničku, zaspievame
pesničku.
Vieme, že nám darček d á š , lebo ty si priateľ náš.

Priestory - Obec Pravenec
Scéna a ozvučenie - RKC v Prievidzi
Ceny pre fašiangové masky - sponzori

6. december to je čas, kedy deti už netrpezlivo čakajú na Mikuláša.

Deň detského folklóru

Aj tento rok bolo pre deti pripravené množstvo prekvapení. Ráno

12. 2. 2014 o 15:00 h - Kultúrny dom Poruba

o 8:30 hod. nás pred škôlkou čakal autobus, ktorý nás odviezol,

Náklady na dovoz a odvoz účinkujúcich detí -

do Domu Kultúry v Prievidzi. Deti sa veľmi tešili zo spoločnej cesty

OZ Hornonitrie

autobusom. Mladé talenty pripravili pre deti predstavenie pod
názvom, Čertova š k o l a " . Po predstavení prišiel na scénu očakávaný Mikuláš s anjelikom a obdaril deti darčekmi. Úsmev na tvári
a radosť mali nielen deti, ale aj pani učiteľky z ich rozžiarených
očiek. Myslíme, že deti na tento deň budú ešte dlho spomínať.

Uč. Zuzana

Gálusová

Scéna - RKC Prievidza
Očerstvenie pre deti - Obec Poruba

Pamätnica Jozefa Strečanského
15. 2. 2014 o 14:15 h - Kultúrny dom Poluvsie
Priestory - obec Poluvsie
Účinkujúci na vlastné náklady
Scéna a ozvučenie RKC v Prievidzi

Vianočný

Náklady na FS Rozsutec - Obec Poluvsie a RKC
v Prievidzi

„Zvonia zvony vianočné
bim, bam, bom,
nesú zvesti radostné
v každý dom."

Súzvuky
22. 2. 2014 o 16:00 h - Kultúrny dom Tužina

Touto piesňou priniesli deti z M Š - h u d o b n o -pohybového krúžku do kostola sv. Jána Krstiteľa,
v ktorom sa 13. 12. 2 0 1 3 konal vianočný koncert,
ú p r i m n ú detskú radosť z blížiacich sa vianočných
sviatkov. Podvedením p. uč. O. Jamrichovej a R. Leitmanovej potešili prítomných p á s m o m vianočných
piesní, básní.
Nech tá radosť detských sŕdc, žiariace očká, úsmev
na tvári sprevádzajú nás všetkých nielen počas sviatkov, ale i v novom roku 2014.
R. Leitmanová

Náklady na dovoz a odvoz účinkujúcich RKC Prievidza
Ozvučenie a scéna - RKC Prievidza
Občerstvenie pre účinkujúcich - Obec Tužina

Majstri pravnianskej doliny
8. 3. 2014 o 15:00 h Spoločenská sála Obecného
úradu Nedožery - Brezany
Dovoz účinkujúcich na vlastné náklady a RKC
v Prievidzi
Občerstvenie pre remeselníkov Obec Nedožery-Brezany
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PRAVNIANSKE ZVESTI
PODUJATIA KTORÉ PRE VÁS
PRIPRAVUJEME

HODNOTEN
E
I JESENNEJ ČASTI 2013 - MLADŠÍ ŽIACI
Po dohode MTJ Nitrianske Pravno a MTJ Pravenec sa spojili kategórie
mladších a starších žiakov. Mladší žiaci hrali pod názvom Pravenec.

Február

Chlapci a dievčatá sa poznajú, nakoľko navštevujú Základnú školu

Zimné slávnosti Hornonitria

v Nitrianskom Pravne. Mužstvo sa pripravovalo systémom, ktorý bol

Karneval

náročnejší, pretože bydliská detí sú v obidvoch obciach. Deti z Nitr.

Fašiangy
Apríl

Pravna trénovali 2x v N.Pravne a 1x spoločne v Pravenci. Daná atmosféra podporila športovú konkurenciu, prestíž i futbalovú kvalitu,

Veľkonočné tvorivé dielne

nakoľko sa na spoločných tréningoch zúčastňovalo 20-25 mladých

Stavanie mája
Máj

športovcov. Vznikli nové priateľstvá a jestvujúce priateľstvá sa medzi
deťmi posilnili. Začali sme predsezónnymi prípravnými zápasmi v počte

Beh priateľstva

3, kde sa začal formovať základný herný systém a základná zostava.

Deň matiek

Mužstvo začalo podávať stabilne dobré výkony, čoho výsledkom je

Divadelná Jar Janka Roháča

prvá priečka v okresnej súťaži jesennej časti. Ako bonus máme dvoch

MDD

najlepších strelcov súťaže v prvej trojke. Kedže futbal je hra kolektívna,

Koncert ZUŠ v kostole (60.výročie)
Jún

Tradičný pravniansky jarmok

August

Priateľský futbalový zápas

September

80.rokov kalvárie

Október

Šarkaniáda

nebudeme vyzdvihovať jednotlivcov, ale kolektív, ktorý svojim prístupom
a účasťou na tréningoch dobre reprezentoval naše MTJ, a tým aj obe
obce. Zároveň sa chceme poďakovať hráčom a funkcionárom, a taktiež
rodičom za prístup, trpezlivosť a podporu hráčov. Svoju trénersku prácu
budeme vykonávať s nadšením a svedomito, z čoho možno vyplynie
výchova dobrých, a možno aj výnimočných futbalistov a futbalistiek.
Tréneri: Karol Žila, Jozef Dlhopolček

Akadémia seniorov
December

Mikuláš
Vianočný koncert
Vianočné trhy
Vianočné tvorivé dielne

Dátumy upresníme vždy pred podujatím v miestom
plagátmi a na stránke obce.
Zoznam je len predbežný, môžu sa vyskytnúť aj iné
o ktorých Vás budeme tiež včas informovať.

rozhlase,
podujatia
Zbierame huby

Aj počas celej zimy môžeme zbierať huby. Každý dobrý hubár to vie a pozná lokality

i polkruhovitej mušle. Farba je sivo biela, hnedastá, niekedy oceľovomodrá. Plodnica

kde rastú. Pri prechádzke zimným lesom môžeme objaviť na pňoch, stojacích i ležiacich

má naspodu husté lupene.Hlúbik je krátky exentricky uložený na boku plodnice. J e

kmeňoch listnáčov bohaté strechovité trsy hlivy ustricovej, bukovej a lievikovitej ako aj

biely a všetky hiúbiky sú zrastené do celku. Hliva buková je o poznanie belšia až biela.

trsy plamienky zimnej a peniazovky zamatohlúbikovej.

Obľubuje ležiace kmene aj pne. Hliva lievikovitá m á dlhší hlúbik. Sfarbenie rovnaké

Hliva ústricová-kráľovná medzi hubami, alebo aj zlatá huba. prečo tieto prívlastky? Aj

ako hliva ustricovitá.

keď hliva obsahuje až 90% vody je výdatným zdrojom vitamínov skupiny b a zdrojom

Plamienka zimná a peniazovka zamatohlúbíková majú klobúčiky okrúhle. Trs má podobu

stopových prvkov: mangán, selén a lítium. To, čo robí hlivu ustricovú kráľovnou, je

naukladaných peniažtekov strechovité nad sebou. Farbu majú hnedooranžovú. Lupene

látka betaglukán. Táto látka sa stará o správnu činnosť nášho imunitného systému,

sú riedke zbiehavé ku hlúbiku. Hiúbiky sú tmavohnedé zrastené do celku. Sú to výnimoč-

stará sa oň a vylepšuje ho.

né polievkové huby. Často rastú pred a počas vianoc, preto ich voláme vianočné huby

Klobúky-plodnice hlivy sú uložené vejárovite nad sebou. Majú tvár jazykov, lastúr

J.

Oller

SILVESTER 2013

Tak, ako minulý, tak aj tento rok sme pre Vás pripravili Silvestrovskú zábavu, ktorá sa konala na námestí v Nitrianskom Pravne.
Uvarili sme guláš, víno a čaj. DJ nám hudbou spríjemnil silvestrovskú noc a o pol noci sme sledovali krásny silvestrovský ohňostroj.
Ani po pol noci silvestrovská atmosféra neskončila a ľudia sa naďalej bavili. Všetkým, ktorí ste sa zúčastnili silvestrovskej zábavy
veľmi pekne ďakujeme. Dúfame, že ste boli spokojní a že sa Vám zábava páčila.
AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ NA SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 30. JANUÁRA 2014.
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