Práca starostu apríl 2016
1.4. -prac. porada
-stretnutie s konateľom firmy-športoviská
-agenda+ mailová pošta
-kontrola vývozu stav. odpadu
4.4. -príprava materiálov na zasadnutie OZ
-stretnutie s riaditeľom ZŠ
-porada s hl. kontrolórom
-prac. porada s poslancami OZ
-zasadnutie obecného zastupiteľstva
5.4. -stretnutie s organizátormi pretekov v rýchl. kanoistike
-písomné odpovede na žiadosti občanov
-stretnutie s redaktorom TV
-stavebné konanie- kolaudácia
6.4. -kontrola vykonaných prác
-stretnutie s majiteľom pozemku pri studničke
-agenda+mailová pošta
-prieskum trhu-osvetlenie na cintorín
-Sociálna poisťovňa Prievidza
7.4. -porada s vedúcim prevádzky
-Trenčín-obhliadka viacúčelového ihriska
-agenda+mail. pošta
8.4. -stretnutie - ponuky na umelý povrch-ihrisko
-prac. stretnutia s riaditeľom ZŠ
-porada s predsedom stav. komisie a poslancami OZ
9.4. -sobášny obrad
11.4. -prac. porada
-zabezpečenie výkopu pod chodník
-rozhrnutie zeminy
-stretnutie s obec. právnikom
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12.4. -stretnutie s občanmi- sťažnosť na parkovanie
-agenda+ mail. pošta
-prac. stretnutie s dodávateľom materiálu na chodník
13.4. -prieskum trhu - detské ihrisko
-kontrola prevedených prác
-agenda
14.4. -stretnutie s občanmi- sťažnosti na majiteľov psov.
Neustále sa opakujú sťažnosti na psičkárov, ktorí
venčia svojich miláčikov na verejných
priestranstvách, kde zanechajú po psoch
exkrementy, čo by sa nemalo stávať. Ďalej sú
podnety, že niektorí neuhrádzajú poplatok za psa
alebo majú viacerých a platia len za jedného.
Všetkých poctivcov zverejníme na webovej stránke
obce www.nitrianskerudno.sk
-zasadnutie starostov Rudnianskej doliny
15.4. -mailová pošta
-porada s ved. prevádzky
-kontrola prác v obec. knižnici
-agenda
16.4. -stretnutie s projektantom chodníka
18.4. -Prievidza - UPSvR, VUB, zdravotná poisťovňa
-agenda
19.4. -porada s ved. prevádzky
-príprava podkladov pre projekt na zasadačku Ocú
-kontrola prác
-pracovné stretnutie so starostom Div. Novej Vsi nakladanie so stav. odpadom.
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Nakoľko sa nám sproblematizovalo nakladanie so
stavebným odpadom, sme nútení hľadať nové
riešenia. Poplatok z 20 eur za celý kontajner sa
navýšil na 44 eur za 1 tonu, čo činí za kontajner
240 eur + doprava.
20.4. -sťažnosti občanov- voľne behajúce psy
-Prievidza- nákup materiálu
-agenda
-zasadnutie s finančnou komisiou
-zasadnutie so stavebnou komisiou
21.4. -Piešťany-prac. cesta-ponuka svietidiel do parku a na
cintorín + monitorovací systém do obce
22.4. -Účasť na výstave automobilov v Inchebe za účelom
prieskumu ponúk pre obce a mestá.
Môj dojem z výstavy je do určitej miery rozpačitý.
Po dôkladnej obhliadke vystavovaných vozidiel som
dospel k záveru, že mi, ktorí jazdíme na autách starších
ako 12-14 rokov sme skutočne kaskadéri. Výbava ktorú
majú autá dnes, a to hlavne z pohľadu bezpečnosti, je až
neuveriteľná. Verím, že príde čas kedy si budeme na
cestách všetci rovný, ale zatiaľ sa snažme byť ohľaduplní
a predvídaví.

25.4. -Agenda
-výsadba drevín v MŠ
-príprava na zasadnutie OZ
-zasadnutie OZ
26.4. -prieskum trhu- asfaltovanie
-agenda+ mailová pošta
-prac. stretnutie s riaditeľom ZŠ
-ponuky na rekonštrukciu obecného rozhlasu
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27.4. -prac. porada
-kontrola vyk. prác
-prac. stretnutie- ponuka na dodávku plynu a elektriky
-Prievidza-daňový úrad
-účasť na pohrebnom obrade
28.4. -agenda+ mailová pošta
-Prievidza – úrad práce, daňový úrad, nákup
spotr. mater.
29.4. -prac. porada
-dovoz mája
-mailová pošta
30.4. -účasť na preteku kanoistov na priehrade-odovzdanie
pohárov víťazom, ktorým aj touto cestou gratulujem.
Myslím si, že sa preteky vydarili a tešili sa aj
peknému počasiu, aj bohatej účasti.

