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POZÝVAME VÁS NA
PRIATEĽSKÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS MEDZI FARSKÝM A OBECNÝM ÚRADOM.
SOBOTA 31. AUGUSTA 2013 O 15.00 H. ŠPORTOVÉ IHRISKO
V NITRIANSKOM PRAVNE
Pripravené sú súťaže pre deti aj dospelých
Večerná zábava pre dobrú náladu a príjemne strávený večer.
Obecný hasičský zbor Vás ako spoluorganizátor pozýva na Vatru
pri príležitosti 69. výročia SNP.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne
dňa
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Pravne zvolal starosta obce
Ing. Jozef Balčirák na deň 13.6.2013. 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, 3 poslanci sú ospravedlnení
a jedna poslankyňa je neprítomná. Rokovanie zastupiteľstva je, uznášania schopné. Starosta obce predložil na rokovanie
program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby
podali návrhy na doplnenie alebo inú zmenu programu. Kedže poslanci nepredložili
žiadny návrh, starosta obce dal hlasovať
za navrhnutý program rokovania zastupiteľstva.
Všetci prítomní poslanci odsúhlasili
navrhnutý program zastupiteľstva a tak sa
rokovanie zastupiteľstva uberalo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Volba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice 3. Záverečný účet
obce Nitr. Pravno za rok 2012
4. Audítorská správa k účtovnej závierke za r. 2012
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce

13.

k záverečnému účtu obce za r. 2012
6. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce
Nitr. Pravno na rok 2013
7. Odpredaj pozemkov v majetku obce
8. Návrh VZN č. 2/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území
obce Nitrianske Pravno.
9. Rôzne-diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
Záverečný účet obce za rok 2012 s komentárom, Audítorskú správu k účtovnej
závierke za rok 2012 a návrh na II. úpravu
rozpočtu obce Nitr. Pravno na rok 2013
predložila p. Margetová Eva - účtovníčka
OcÚ Nitr. Pravno a návrh doplnil starosta
obce Ing. Balčirák Jozef. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2012 predložil p. Miklošovič
Peter - hlavný kontrolór obce.
Návrh na odpredaj pozemku vo Chvojnici, ktorý tvorí prístupovú cestu ku chate
predložil starosta obce Ing. Balčirák Jozef.
Návrh VZN č. 2/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce
Nitrianske Pravno predložila p. Boďová
Ľubica - prednosta OcÚ Nitr. Pravno.
Predložila zároveň informáciu o doručenej petícii občanov obce Nitr. Pravno na
Obecný úrad v Nitr. Právne, jej prešetrenie
a vypracovanie návrhu VZN, jeho zverejne-

6.

2013

nie a predloženie na schválenie v obecnom
zastupiteľstve.
Po predložení uvedených bodoch
programu a návrhov starosta obce Ing.
Balčirák Jozef vyzval poslancov a ostatných
prítomných k diskusii.
Ing. Áč Pavel - poslanec - žiadal
vysvetlenie k odpredaju pozemku v obci
Chvojnica.
Ing. Pekár Peter - poslanec - žiada v II.
úprave rozpočtu obce zohľadniť potrebu
opráv všetkých miestnych komunikácií, má
pripomienku k audítorskej správe, podľa
neho je strohá, nevie či obsahuje všetky
náležitosti ako má takáto správa vyzerať.
p. Drábiková Renáta - poslankyňa pripomína potrebu opravy štátnej cesty
- vstup do Malinovskej ulice - cesta je vo
veľmi zlom stave, požaduje riešiťjej opravu.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef informoval, že bude túto problematiku opravy
štátnej cesty riešiť s riaditeľom Slovenskej
správy ciest.
P. Matušíková - učiteľka v ZUŠ v Nitr.
Právne - vysvetlila problematiku využívania klavírov pre všetkých žiakov ZUŠ
nielen pre tých, ktorý navštevujú krúžok
hry na klavír. Zakúpenie klavíra bolo z prostriedkov EÚ, čo je na ňom označené ale aj
z prostriedkov školy a rodičov.
P. Vravková - zástupca rodičov - vy-

svetlila sporenie finančných prostriedkov
na zakúpenie keramickej pece pre potreby
žiakov. Nie je spravodlivé, aby bol príspevok na ladenie klavírov poskytnutý len
podľa počtu žiakov z Nitr. Pravna. Žiada
od obce úhradu celej čiastky.
- okná v ZUŠ sú v dezolátnom stave,
je potrebná ich výmena, bolo sľúbené, že
komisia stavebná príde na tvar miesta a posúdi potrebu a navrhne riešenie.
Starosta obce vysvetlil k výmene okien
možnosť rokovania s firmou, s ktorou je
potrebné nadviazať kontakt na možnosť
dodania okien v akcii za minimálnu cenu.
Uvedené je v riešení.
P. Kremel Róbert - poslanec - Obecný
úrad neurčuje škole ako použije riaditeľ
školy poskytnuté finančné prostriedky
pre školu.
P. Oller Libor-občan - požaduje vybudovanie prechodu pre chodcov na Žltej ulici
/priestor vstupu na námestie SNP/. Je to
tu veľmi nebezpečené pre chodcov a hlavne deti. V tejto časti je problém napojenia
chodníka na zabezpečenie prechodu pre
chodcov. Túto situáciu je potrebné riešiť,
kým sa nestane nešťastie.
Poslanci odporúčajú túto problematiku
riešiť na rokovaní komisie výstavby.
Starosta obce vyvolá osobné rokovanie
so zástupcom Dopravného inšpektorátu
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Prievidza a bude sa hľadať riešenie na vykonanie opatrení.
MUDr. Elischerová Mária - občan požaduje vysvetlenie, čo je strata v záverečnom účte obce - Obec N. Pravno s.r.o. vo
výške 117.000,- €, načo je obci taká s.r.o.,
ktorá je v strate.
Vysvetlenie podal starosta obce Ing.
Balčirák Jozef - strata je tvorená z finančných prostriedkov na rekonštrukciu bývalej
ZUŠ pre účely prenájmu pre Políciu, sú tu
zahrnuté odpisy zo zariadení ako sú traktor,
LKT využívané pre potreby spol. s.r.o.
Starosta obce po zapracovaní návrhov
a pripomienok do návrhu na uznesenie vyzval predsedu návrhovej komisie p. Mgr.
Suchého Pavla, aby predložil návrh na
uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Právne
I.Zobralonavedomie
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za r. 2012.
b/Auditorskú správu k účtovnej závierke za r. 2012.
II. Z r u š i I o
Uznesenie Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Právne č. 7/2012 bod II. písm.c/
zo dňa 8 . 1 1 . 2 0 1 2 - odpredaj časti pozemku CKN, p.č. 1933/1 -TTP, LV č. 1,
k.ú. Nitr. Pravno.
III. S c h v á l i l o
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno za
r. 2012 bez výhrad.
b/VZN č. 2/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce
Nitrianske Pravno.
c/ Opravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
č. 2 na rok 2013 podľa predloženého návrhu.
Príloha: 2. Úprava rozpočtu obce Nitr.
Pravno, v Programe 7 bez textu v zátvorke
„miestne komunikácie".
d/ Príspevok vo výške 191,- € /čo je
podiel obce Nitr. Pravno na 11 žiakov
ZUŠ - odbor klavír/ pre Radu rodičov
pri ZUŠ Nitr. Pravno na účel úhrady
nákladov spojených s ladením klavírov.
Hlasovanie poslancov:

Starosta obce informoval, že za bod
Schvaľuje v návrhu na uznesenie pod písmenom a/, b/ c / j e potrebná 3/5 väčšina
prítomných poslancov.
Dal za jednotlivé písmená v tomto bode
hlasovať samostatne a výsledok hlasovania
je nasledovný:
a/ Záverečný účet obce Nitr. Pravno za
r. 2012 bez výhrad.
Hlasovanie: za schválenie - 6 poslancov
proti schváleniu - 1 poslanec /Ing. Pekár/
b/Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nitrianske Pravno, č. 2/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území
obce Nitrianske Pravno.
Hlasovanie: za schválenie hlasovali
všetci prítomní poslanci v počte 7 poslancov
c/ Úpravu rozpočtu obce Nitr. Pravno
č. 2 na rok 2013 podľa predloženého návrhu. Príloha: 2. Úprava rozpočtuobce Nitr.
Pravno, v Programe 7 bez textu v zátvorke
„miestne komunikácie".
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Hlasovanie: za schválenie - 6 poslancov,
proti schváleniu - 1 poslanec /Ing. Pekár/
d/ Odpredaj majetku obce - časť pozemku CKN, p.č. 1933/1... /podľa návrhu/
Starosta obce informoval, že v prípade odpredaja pozemku je potrebný
súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
Hlasovanie: za schválenie - 6 poslancov
proti schváleniu - 1 poslanec /Ing. Pekár/
Tento bod uznesenia nebol schválený.
Za zbytok uznesenia vyzval starosta obce
poslancov k hlasovaniu. Poslanci hlasovali
nasledovne:
Za schválenie uznesenia v navrhovanom znení - 6 poslancov, zdržal sa hlasovania - 1 poslanec /Ing. Pekár/
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.
V Nitr. Právne dňa 13.6.2013
Boďová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nitr. Pravne
dňa 11.7.2013
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v
Nitrianskom Pravne v mesiaci júl sa konalo
dňa 11.7.2013 vpolyfunkčnom objekte v
časti Solka, ktoré 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
8 poslancov, 3 poslanci sú ospravedlnení. Rokovanie zastupiteľstva je uznášania
schopné. Starosta obce predložil na rokovanie program zasadnutia. Vyzval poslancov, aby podali návrhy na doplnenie
alebo inú zmenu programu. Kedže poslanci
nepredložili žiadny návrh, starosta obce dal
hlasovať za navrhnutý program rokovania
zastupiteľstva.
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. Správa o činnosti Obecnej rady,
doporučenia a kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva
5. Správa hlavného kontrolóra obce za
I. polrok 2013
6. Odpredaj majetku obce - pozemky

7. Zmluva o spolupráci pri plnení úloh
na úseku ochrany pred požiarmi
8. Rôzne - diskusia
9. Uznesenie
10. 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 a správu o kontrolnej činnosti a vykonaných kontrolách
zal. polrok 2013.
Návrh na odpredaj pozemkov v majetku
obce spolu s odporúčaním komisie výstavby a Obecnej rady v Nitr. Právne predložil
starosta obce Ing. Balčirák Jozef. Návrh s
odporúčaním je zapracovaný v návrhu na
uznesenie.
Návrh zmluvy o spolupráci pri plnení
úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi
obcami Nitr. Pravno a Malinová, Tužina,
Chvojnica, Kľačno a Pravenec predložila
Bodová Ľubica - prednosta OcÚ Nitr.
Pravno.
Po predložení uvedených bodoch
programu a návrhov starosta obce Ing.
Balčirák Jozef vyzval poslancova ostatných
prítomných k diskusii.
Prítomní v diskusii vyjadrili svoje návrhy, názory a pripomienky nasledovne:
Ing. Pekár Peter - poslanec - k zmluve s firmou HALLO - ako je zabezpečená
kontrola funkčnosti zariadenia na cintoríne zo strany správcu cintorína, oprava
vodovodných ventilov, spôsobená škoda
poruchovým stavom ventilov na cintoríne v Nitr. Pravne - strata vody, v Zmluve o spolupráci pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi medzi obcami
nie sú riešené - zapracované sankcie pri
nedodržaní zmluvných podmienok a tiež
nie je riešená priorita plnenia zmluvných
povinností - priorita zásahu pre jednotlivé
obce, - správa hlavného kontrolóra obce
neobsahuje nedoplatky vymáhané ako dlh
v Spojenej škole v Nitr. Pravne.
Mgr. Heldiová Beáta - poslanec - pýtala
sa ako je financovaná škola, ako sa vráti
sprenevera p. Dubinovej do rozpočtu školy,
kto bude vymáhať škodu.
Ing. Áč Ľuboš - občan - predložil podnet k problematike poplatku za uskutočnenie svadobného obradu mimo obradnej
miestnosti, schválený poplatok vo výške
100,- € sa mu zdá ako príliš vysoký, náklady
na zabezpečenie nie sú v takej výške, žiada
poslancov o prehodnotenie poplatku, chce
vedieť názor poslancov, nežiada to len pre
seba ale chce tak pomôcť a výjsť v ústrety
mladým ľuďom,
Ing. Balčirák Jozef - starosta obce - vysvetlil problematiku financovania školstva,
originálne a prenesené kompetencie, právomoc štatutára - riaditeľa školy a právomoc zriaďovateľa školy ako obce.
Vysvetlil záležitosť technicko-organizačného zabezpečenia sobášneho obradu
v obradnej miestnosti na to určenej - Obradná miestnosť na Obecnom úrade v Nitr.

Pravne a tiež mimo obradnej miestnosti v
prírode atď. Poplatok je stanovený od roku
2007.
Doteraz nebol žiaden návrh na jeho
zmenu. Uvedená záležitosť bude s poslancami prejednaná, a predložený návrh na
riešenie.
Mgr. Heldiová Beáta - poslanec - navrhuje stanoviť poplatok za uskutočnenie
svadobného obradu mimo obradnej miestnosti celkom vo výške 100,-€ /t.j. správny
poplatok 66,- € plus poplatok za obrad
mimo obradnej miestnosti 34,- €, spolu
100,-€/.
Ing. Pekár Peter - poslanec - ako predseda komisie pre životné prostredie urobil
kontrolu na hale separovaného zberu, urobil zápis so zistenými závadami navrhol
opatrenia na oplotenie celej haly, nebola
však vôľa poslancov zmeniť rozpočet na
realizáciu.
Ing. Zaťková Miroslava - poslanec pri schvaľovaní úpravy rozpočtu obce dala
návrh na zmenu rozpočtu, ale navrhovanú
zmenu poslanci nepodporili a neodsúhlasili.
Oller Marek - poslanec - navrhuje
momentálne najrýchlejší spôsob riešenia
situácie na HUPRO-hale osadenie rampy,
ktorá urobí prekážku na príjazd autami k
hale. Zamedzí sa tak aspoň z časti robeniu
neporiadku v okolí separovanej haly.
MUDr. Elischer Viliam - občan - poukazuje na neúčasť občanov na zasadnutiach
zastupiteľstva, občania sa nedostanú k prerokúvaným materiálom, nerozumejú problematike preto nemajú záujem o veci verejné, vedia, že aj tak nič nevybavia, poslanci
sa nesprávajú adekvátne k postu poslanca
obecného zastupiteľstva, nie je spokojný ani
s chovaním sa zamestnancov obce.
MUDr. Elischerová Mária - občan - pri
výstavbe separovanej haly mali byť prizvaní
ako účastníci konania spolu s manželom
MUDr. Elischerom Viliamom, hala sa
nachádza v blízkosti ich rodinného domu,
pri vetre lietajú mikroténové sáčky až k ich
domu. Z jednej strany domu sú ohrozovanídopravnou situáciou na Prievidzskej ulici a
z druhej strany domu separovanou halou a
činnosťou v nej vykonávanou.
Požaduje od obce zabezpečiť kontrolu
rýchlosti zo strany polície v oblasti vstupu
do obce od Prievidze. Autá stále jazdia veľmi rýchlo a nerešpektujú povolenú rýchlosť
v obci.
P. Ličková Stanislava - občan - kritizovala neporiadok, ktorý robia samotní
občania na hale separovaného odpadu.
Spoločnosť Obec Nitr. Pravno s.r.o. ktorá
spravuje halu na separovaný odpad vytvorený neporiadok stále upratuje čo sa stále
dokola opakuje.
P. Ličko Jozef - občan - informoval o
poruche na káblovej televízii, TKR nefunguje, nedá sa pozerať televízny program.
Žiada nápravu od prevádzkovateľa.
K vodovodným poruchám na cintoríne
sa vyjadril v tom zmysle, že chodí tam ako
zamestnanec spol. Obec N. Pravno s.r.o.,
ventile už niekoľko krát sám opravoval,
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ale má podozrenie, že to niekto robí napriek.
Ing. Pekár Peter - poslanec - k prevádzkovateľovi TKR mal otázku na zmluvne
dohodnuté podmienky, zabezpečenie prevádzky a tiež možnosti vyvodenia sankcií
voči prevádzkovateľovi.
Starosta obce Ing. Balčirák Jozef- odpovedal na diskusné príspevky, podával
vysvetlenia na problematiku, ktorá bola
riešená v diskusii.
Starosta obce po zapracovaní návrhov
a pripomienok do návrhu na uznesenie
vyzval predsedu návrhovej komisie Ing.
Zaťkovú Miroslavu, aby predložila návrh
na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom
Pravne
I. Zobralo na vedomie
a/ Správu o činnosti Obecnej rady v
Nitr. Pravne, doporučenia a kontrolu plnenia uznesení.
b/ Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva
c/ Správu hlavného kontrolóra obce za
I. polrok 2013
II.Schválilo
a/ Odmenu pre hlavného kontrolóra
obce v zmysle § 18cods. 5 zákona č. 369/90
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vo
výške 30 % mesačného platu za obdobie
I. polroku 2013.
b/ Odpredaje pozemkov ako prípady
hodné osobitného zreteľa:
1. Pozemky o na základe geometrického plánu nasledovne:
- diel č. 1 z pozemku p.č. 6950 - orná
pôda o výmerel9m 2
- diel č. 2 z pozemku p.č. 90153 - orná
pôda o výmere 27 m2
- diel č. 5 z pozemku p.č. 6950 - orná
pôda o výmere 5 m2 pre pani Helenu Paulikovú, Nitrianske Pravno.
Odpredaj pozemkov je uznaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakolko
tieto pozemky tvoria súčasť záhrady rodinného domu a nieje možné ich ponúknuť
na odpredaj inému záujemcovi. Cena za
odpredaj pozemkov- 7,- €/m2-Termín: do
31.12.2013
2. Pozemok parcela č. 596/7 - zastavané plochy o výmere 10 m2 na základe
geometrického plánu na vybudovanie vo-

domernej šachty pre pozemok p. č. 596/4
a 596/5 vk. ú. Nitr. Pravno pre pána Juraja
Čičmanca, 97101 Prievidza.
Odpredaj pozemku je uznaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakolko
sa jedná o priľahlý pozemok a je na ňom
umiestnená vodomerná šachta žiadateľa.
Cena za odpredaj pozemku - 7,- €/m 2 .
Termín: do 31.12.2013
3. Pozemok p.č. 1895/2 trvalý trávnatý
porast o výmere 103 m2 v k.ú. Nitrianske
Pravno čast' Chvojnica pre MUDr. Kerumovú Violu, Prievidza.
Odpredaj pozemku je uznaný ako prípad osobitného zreteľa nakolko pozemok sa
nachádza bezprostredne vedľa chaty a nie
je možné ho ponúknuť na odpredaj inému
záujemcovi z dôvodu prístupu. Cena za
odpredaj pozemku - 20,- €/m 2 . Termín:
do 31.12.2013
4. Pozemok parcela č. 931/2 - záhrada
o výmere 143 m2 v k. ú. Nitr. Pravno pre
pána Štefana Hogaja a manželku, Nitr.
Pravno. Odpredaj pozemku je uznaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa nedá odpredať inému záujemcovi
z dôvodu prístupu na pozemok. Cena za
odpredaj pozemku - 7,- €/m 2 . Termín: do
31.12.2013
c/ Zriadenie bezodplatného a časovo
neobmedzeného vecného bremena ako
vecného práva umiestnenia zariadení verejného vodovodu HDPE PE 100 D 110
x 6,6 mm (ďalej aj len „verejný vodovod")
na časti pozemkov KNE pare. číslo 966/1
a KNE pare. číslo 967/1 v kat. území Nitrianske Pravno obce Nitrianske Pravno,
vo výlučnom vlastníctve Obce Nitrianske
Pravno, podľa výpisu z LVč.l (dálej aj len
„zaťažené pozemky"), v rozsahu vyznačenom v Geom. pláne č. 158/2011 zo dňa
19.12.2011, úradne overenom Správou
katastra Prievidza dňa 21.12.2011 pod č.
1212/2011 (ďalej aj len „Geom. plán") a
právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na zaťažené pozemky za účelom
zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií
zariadení verejného vodovodu na pozemku
umiestnených (ďalej aj len „Právo vecného
bremena") v prospech Oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Partizánska cesta 5,

Srdečne Vás všetkých pozývame
14. septembra 2013
na kultúrne podujatie a podujatie
spojené s ochutnávkou tradičných jedál
Hornej Nitry.
Všetko sa to koná na námestí
v Nitrianskom Pravne.

974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.
Banská Bystrica.
Právu vecného bremena Oprávneného
z vecného bremena zodpovedá povinnosť
Obce Nitrianske Pravno ako Povinného
z vecného bremena:
- strpieť na zaťažených pozemkoch
v rozsahu vyznačenom v Geom. pláne
umiestnenie zariadení verejného vodovodu,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup
na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác
spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním oprav a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu
na pozemkoch umiestnených,
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu neumiestňovať
nad potrubím verejného vodovodu a v jeho
ochrannom pásme v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na
obidve strany po zemi a vo vzduchu stavby, trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať
terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť
jeho technický stav, oplotenie a povrchové
úpravy realizovať ľahko rozoberateľným
spôsobom.
III. N e s ú h l a s i l o
S odpredajom pozemku parcela číslo
6/6 v k. ú. Nitr. Pravno pre COOP Jednota
Prievidza nachádzajúci sa pred predajňou
COOP JEDNOTA v Nitr. Pravne z toho dôvodu, že obec toho času nemá vybudované
trhovisko a tento pozemok slúži čiastočne
pre tento účel.
IVPoverilo
a/ Starostu obce Nitr. Pravno Ing. Balčiráka Jozefa podpísaním zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred
požiarmi medzi obcou Nitrianske Pravno
a obcami Malinová, Tužina, Chvojnica,
Kľačno a Pravenec.
b/ Výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Obecného zastupiteľstva v Nitr.
Pravne p. Petra Kubíčka.

Bod III. Schvaľuje uznesenie obecného CO
zastupiteľstva v Nitr. Pravne č. 3/2012 zo t H
O
dňa 24. 5. 2012 - odpredaj pozemku p.č.
CKN 993 - zastavané plochy a nádvoria,
k. ú. Nitr. Pravno o výmere 140 m2 pre p. oa
Štefana Hogaja s manželkou, Nitr. Pravno. 3
Hlasovanie poslancov:
bA
Starosta obce informoval, že v bode II. 3
písm.b/ Schvaľuje v návrhu na uznesenie 03
pod číslami 1 - 5 je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov, nakolko sa jedná o
majetok obce. Dal za jednotlivé body hlasovať samostatne a výsledok hlasovania je
nasledovný:
a/ Odpredaj pozemku v bode 1.
pre Ing. Leporisa Jána, Prievidza. Hlasovanie: za schválenie - 6 poslancov,
proti schváleniu - 2 poslanci /Ing. Pekár,
Mgr. Heldiová/. Tento bod uznesenia nebol
schválený.
b/Odpredaj pozemkov v bode 2. pre p.
Pavlíkovú Helenu, Nitr. Pravno. Hlasovanie: za schválenie hlasovali všetci prítomní
poslanci v počte 8 poslancov, proti nebol
nikto 0 poslancov.
c/ Odpredaj pozemku v bode 3. pre
Čičmanca Juraja, Prievidza. Hlasovanie:
za schválenie - 8 poslancov, proti schváleniu - 0 poslancov.
d/ Odpredaj pozemku v bode 4. pre
MUDr. Kerumovú Violu, Prievidza. Hlasovanie: za schválenie - 8 poslancov, proti
schváleniu - 0 poslancov
e/ Odpredaj pozemku v bode 5. pre
Hogaja Štefana a manž., Nitr. Pravno.
Hlasovanie: za schválenie - 8 poslancov,
proti schváleniu - 0 poslancov
Za zbytok uznesenia vyzval starosta
obce poslancov k hlasovaniu. Poslanci
hlasovali nasledovne:
za schválenie uznesenia vnavrhovanom
znení - 6 poslancov, proti hlasovali 2 poslanci /Ing. Pekár, Mgr. Heldiová/
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.
Bodová Ľubica
Prednosta OcÚ Nitr. Pravno

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v
Nitr. Pravne v časti odpredaja pozemku pre
p. Hogaja nasledovne:

UPOZORNENIE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Prievidzi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru v územnom obvode okresu Prievidza.
Zvýšené riziko vzniku požiaru začína utorkom 6. augusta
2013 a potrvá až do odvolania. Počas tohto obdobia sa
fyzickým osobám zakazuje:
- zakladať a udržiavať ohne
- používať otvorený oheň
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
- vypalovať porasty bylín, kríkov a stromov
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VÝSTUP MA KĽAK
V OSEMDESIATKE

Na pravňanskom jarmoku sa partia priateľov na návrh nášho vzoru Milana Richtera dohodla, že pri príležitosti jeho osemdesiatich
rokov uskutočnia výstup na najkrajší vrch nášho pohoria, na Kľak.
dôvodom bolo aj to, že táto partia si chcela zaspomínať na začiatky
yžovania v Nitr. Právne, ktoré začalo pred 50-60 rokmi práve vtedy
ešte v panenskej prírode, na Fačkovskom sedle. Chceli si pripomenúť aj tých, ktorí nám, vtedy mladším kamarátom, odovzdali svoje
skúsenosti a ktorí nás už z rôznych dôvodov opustili - ČESŤ ICH
PAMIATKE.
Výstup sa uskutočnil 3. augusta za úmorné teplého počasia. Akcie
sa zúčastnilo 20 členov lyž. a turist. oddielu a priateľov oslávenca.
Niektorí nevystúpili až na Kľak, ale svojou prítomnosťou vzdali hold
V piatok 2. augusta 2013 sme v Obradnej sieni Obecného
oslávencovi pri nástupe na túru alebo na Reváni. Náš osemdesiatnik
úradu v Nitrianskom Pravne privítali nových občanov,
so svojou kondíciou preskočil aj mladších účastníkov a hravo vyšiel
detičky, ktoré sa narodili v našej obci.
až na Kľak. Na skale mu priatelia zablahoželali k výkonu a ku krásneNašimi novými obyvateľmi sú: Barošová Kristína,
mu jubileu, zaspievali:„veľa šťastia, zdravia..." a potom, po dobrom
Machajová Natália, Halan Tobias, Bullo Jozef, Humaobčerstvení, aj hymnu pravňanských lyžiarov: „ Na tom našom Kľajová
Diana, Richterová Lilian, Melišková Alexandra,
ku, juchachaaaaa..."
Polevková Miriam, Dobrovodská Zoja, Škovran Dávid,
Jubilant potom účastníkom odovzdal vlastnoručne vyrobené krásKuličková Natália, Čavojská Nela, Krpelan Nikolas,
ne drevené plakety s motívom lyžiara , cyklistu a turistu a s textom
Slobodová Lenka jeho
- vitajte
nami!nám závideli pri zostupe vše
k
jubileu.medzi
Túto medailu
M.T.
ktorí ešte len na vrchol vystupovali. Nášmu priateľovi Milanovi všetci
turisti, známi aj neznámi, ku jubileu gratulovali.
Pri posedení v horskom hoteli sme si zaspomínali na stavbu prvého vleku v sedle, na stavbu svetovej rarity„ALWEGU"(starší ľudia si
istopamätajú, čo to bolo), na výstavbu chaty v sedle, na prvý vlek vo
Vyšehradnom, na preteky pohár Hornej Nitry, na Velkonočné vajíčka
na súčasnosť v lyž. a turist. oddiely. Táto akcia bola podľa názoru
účastníkov veľmi vydarená a preto: „ Milan náš, ďakujeme Ti a prajemedo ďalších rokov veľa šťastia, veľa zdravia a okolo seba vždy len
Dňa 29. 6. 2013 sa v stredisku uskutočnila brigáda,
dobrých priateľov.
ktorej sa zúčastnilo 14 priaznivcov lyžovania. Na brigáde

BRIGÁDA V LYŽ. STREDISKU
VYŠEHRADNÉ

Za LOMTJ Ing. J. Podstupka

sa vykonali tieto práce: náter stožiarov vleku, čistenie
terénu pod a vedľa dráhy vleku, kosenie, čistenie vrchu
lyžiarskeho svahu od kríkov a robilo sa upratovanie unimobuniek. V nasledujúcom období sa uskutočnil za asistencie
MO PZ, prevoz ratraku do Nitr. Pravna, kde sa vykonáva
údržba, ktorá spočíva vo výmene olejov - motorového,
prevodového a hydraulického, výmena filtrov, oprava pásov, výmena hydraulických hadíc a ďalšie potrebné práce.
LO MTJ v spolupráci s OÚ Nitr. Pravno pracuje aj na tom,
aby už túto zimnú sezónu bolo sprevádzkované nové parkovisko, ktoré nám pomôže zvýšiť bezpečnosť a kapacitu
parkovania. Dúfame, že týmito opatreniami zvýšime záujem
o lyžovanie, ale aj o podporu finančnú, materiálnu alebo
pracovnú pre LO MTJ.
Účastníci brigád: Rudolf Gross, Lenka Mokrá, Martin Mokrý, Ján Pročka, Jozef Kovalík, Juraj Ličko, Peter
Znášik, Gabriel Znášik, Ján Martinka, Ambróz Richter,
Libor Gombarček, Alojz Matuška, Marián Grom, Jozef
Podstupka, Jozef Rupe, Martin Danko, Miroslav Jamrich.
LO menovaným ďakuje.
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NA BÔRIKU BOLI HODY
Centrum sociálnych služieb na Bôriku patrí medzi sociálne zariadenia, ktoré poskytuje druhý domov pre občanov v starobnom
dôchodku, alebo zo zdravotných a sociálnych dôvodov.
Ak je človek naučený celý život pracovať, jeho život je naplnený
rodinným a spoločenským životom, má rôzne koníčky, očakáva,
že bude aj u nás na Bôriku pokračovať v tomto duchu.
Život prináša zmeny a nie úplne sa dá vyhovieť každému
klientovi CSS - Bôrik. Hovorí sa , že tisíc ľudí, tisíc chutí. Preto
sa im snažíme, napriek ich zdravotnému stavu a primeraným
možnostiam ich život v nových podmienkach spestriť.
Tento rok si pripomíname 55.výročie vzniku zariadenia ale aj
20. rokov od vysvätenia kaplnky, zasvätenej sv. Petrovi a Pavlovi.
No a práve preto 29. júna na Petra a Pavla sa konali u nás
hody, ktoré začali sv. omšou v kaplnke a neskôr pokračovali
v areáli Bôrika. O dobrú náladu sa postarala dychovka Pravňanka,
bratranci Čertíkovci, ženský spevácky súbor Radosť a pán Leporis. K veselej nálade pomohlo letné slniečko a vôňa fantastického
guláša, z ktorého radosť mali aj naše chuťové poháriky v ústach.
K dispozícii boli stánky s občerstvením, perníkové srdiečka, ktoré
boli tiež v ponuke zdobili nejeden stôl. Hudba niektorých pozvala
do tanca, iní spievali alebo si podupkávali do taktu.
K príjemnej udalosti patria aj hostia, naše zariadenie navštívil
Ing. Jaroslav Baška - poslanec S N R , ďalej Ing. Jozef Vrábeľ zástupca predsedu ZMOS okresu Prievidza, vedúci predstavitelia
štátnej a verejnej správy okresu Prievidza,a to JUDr.Ing.Jozef
Stopka-prednosta OÚ Jng.Radko Gavliak-riaditeľ ÚPSVaR, Ing.
Jozef Otto-prednosta Obvodného pozemkového úradu.
Medzi čestnými hosťami bol aj starosta domovskej obce Nitrianske Pravno Ing. Jozef Balčirák, ktorý sa snaží nášmu zariadeniu
vždy pomáhať spoločne s predstaviteľmi obce.
Ďalšími hosťami boli dôchodcovia zo sociálneho zariadenia
v Prievidzi.
Vyvrcholením hodov bola tombola, do ktorej prispelo množstvo rôznych firiem, či jednotlivcov. Tombola prebehla zábavnou
formou, vyhrávali klienti, ich rodinní príslušníci, zamestnanci.
Vtipnou gratuláciou im riaditeľ zariadenia Mgr. Peter Kutiš odovzdával ceny.
Úsmevy na tvárach obyvateľov CSS Bôrik svedčili o spokojnosti
a dobrom vysvedčení za dobre zorganizovanú akciu. Prejavili
záujem, aby týchto akcií bolo viac. K tomu , aby naozaj bolo
týchto akcií viac, aby bol naplnený plnohodnotne život obyvateľov
Bôrika, však nestačia len finančné možnosti zariadenia, vítaná
je každá pomoc.
Za pomoc patrí vďaka, preto sa chceme všetkým tým, ktorí
pomáhajú nášmu zariadeniu, ktorí nám pomohli pri organizovaní
hodov, prispeli sponzorskými darmi do tomboly pekne poďakovať.
Veríme, že na budúci rok privítame v CSS - Bôrik i viac našich
susedov, spoluobčanov Nitrianskeho Pravna a spoločne vytvoríme
dobrú atmosféru, ktorú si Nitrianske Pravno zaslúži.
PhDr. Miroslav Holček

TRADIČNÝ
PRAVNIANSKY JARMOK

2013
Tento rok to už bol 24. ročník Tradičného pravnianského
jarmoku, ktorý sa konal 22. júna 2013 na námestí v Nitrianskom Pravne. Počasie nám naozaj prialo, účasť bola bohatá a
účinkujúci boli úžasní. Začínali sme o 10.00 hod. príhovorom
starostu obce. Nechýbala ani „Veľká jarmočná tombola", „Ulička remesiel" a kolotoče. V dopoludňajších hodinách sa nám
predstavili deti z MŠ dvomi tanečnými vystúpeniami. Zvyšok
dopoludnia nám spríjemňovala dychová hudba Pravňanka a
folklórna skupina Ľubená. Popoludní sme to rozbehli o 12.30
hod. žrebovaním jarmočnej tomboly. Niektorým naozaj šťastie
prialo, no neušlo sa všetkým aj keď cien bolo neúrekom a to aj
vďaka sponzorom, ktorí prispeli. 0 14.00 hodine nám to roztancovala SZUŠ Diamonds, po ktorých sa nám predstavili aj naše
talentované speváčky Zuzka Mendelová a Lucka Balčiráková.
Ďalej sme pokračovali a na scéne sme privítali Otta Weitera s
Andreou Fischer, hneď po ich vystúpení prišiel na scénu bubeník Andrej Kampf. Opäť z iného súdka, na pódiu okolo 16.30
hodiny vystúpila domáca country skupina „Zatúlaní", ktorí nám
predviedli kus svojej aj prevzatej tvorby.
Na záver programu sa nám predstavila okolo 18.00 hodiny
drobná, ale neskutočne energická a príjemná „Zdenka Predná"finalistka česko-slovenskej superstar. To bolo z programu všetko,
už bolo potrebné len načerpať rýchlo energiu a večer sme to
roztáčali na spoločenskej zábave, ktorá trvala až do neskorých
ranných hodín. Veríme, že všetci strávili príjemný deň a odniesli
si domov nezabudnuteľné zážitky. Tešíme sa opäť o rok.
Na záver by som chcela poďakovať celému organizačnému
výboru, ktorý sa postaral bezproblémový priebeh akcie. Ďakujem zamestnancom Obecného úradu, Spoločnosti Obec s r.o.
Nitrianske Pravno, obecnému Hasičskému zboru za dohľad
na bezpečný priebeh jarmoku, členkám Červeného krížu za
zdravotnú pohotovosť.
M. Telelláková.

SPONZORI PODUJATIA: Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
pobočka Nitr. Pravno, Autosúčiastky ALPINA Pavol Humaj
Nitr. Pravno, Kvetinárstvo-pohrebníctvo Darina Nitr. Pravno,
Drogéria Lenčeš Nitr. Pravno, Outlet Smajlík v Nitr. Pravnepredaj značkového športového oblečenia, obuvy a športových
potrieb, Beauty studio Ulrika na Dlhá ul. oproti Bosorke v Nitr.
Pravne - kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra a masáže
pod jednou strechou, Kebab na polceste Nitr. Pravno, butik
Jakalu.eu (www.jakalu.eu) - detská a dámska móda, bižutéria,
šperky a doplnky, Drogéria Teta u Anežky Nitr. Pravno, Obuv
pani Lubíkovej Nitr. Pravno, Kaderníctvo Martinka na Dlhej ul.
v Nitr. Pravne, Beítex s.r.o. Nitr. Pravno, Cukráreň Orchidea na
námestí v Nitr. Pravne, RC genesis s.r.o. - Uni market na dlhej
ul. V Nitr. Pravne, Raj vôní - internetový obchod (www.rajvoni.
sk), p. Oller - stolár, p. Bašovský

FOTOREPORTÁŽ - TRADIČNÝ PRAVNIANSKY JARMOK 2013

AK MÁTE ZÁUJEM PODIEĽAŤ NA SA NA TVORBE PRAVNIANSKYCH ZVESTÍ, DORUČTE NÁM VAŠE PRÍSPEVKY.
UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO VYDANIA PZ BUDE 30. SEPTEMBRA 2013.
Ďakujeme.
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