Čo som robil vo FEBRUÁRI 2015...

2.2. - pracovná porada - rozdelenie prác
- pracovná porada s hlavným kontrolórom obce
- STK Bojnice – traktor
- pracovné stretnutie – verejné osvetlenie
3.2. - školenie v Nitre /majetok obcí/
- pracovné stretnutie s poslancami /finančná komisia/
4.2. - kontrola vykonaných prác
- stretnutie so starostami okolitých obcí /kanalizácia/
- pracovné stretnutie so zástupcami StVPS, Banská Bystrica /kanalizácia/
5.2. - pracovné stretnutie s vedením firmy VEPOS Nováky za účelom dojednania ceny za odpad.
Výsledkom tohto rokovania bolo uzatvorenie novej zmluvy o vývoze odpadu a zníženie ceny za
vyvezenú tonu odpadu.
- pracovné stretnutie so zástupcom Orange – uzatvorenie novej zmluvy so zvýhodneným
volaním
6.2. - rozdelenie prác
- stretnutie so zástupcami AXA
- prevzatie a dovoz materiálov na referendum
7.2. - Referendum o rodine – odovzdanie materiálov volebnej komisii, zahájenie referenda
9.2. - pracovná porada so zamestnancami obce
- stretnutie so starostom obce Diviaky nad Nitricou a s predsedom finančnej komisie
10.2.- stretnutie so zástupcami firmy abiX
- rokovanie na SOU Kalinčiaka v Prievidzi
- kontrola vykonaných prác, stretnutie s občanmi obce

-211.2. - zaslanie žiadosti o vozidlo IVECO pre DHZ Nitrianske Rudno, ktorú som vypracoval na základe
Výzvy Ministerstva vnútra SR.
- vypracovanie Oznamu pre občanov obce o kanalizácií, čím som chcel dosiahnuť maximálnu
informovanosť občanov o projekte a dal som možnosť občanom vyjadriť sa k pripojeniu ku
kanalizácií. Doposiaľ bolo na obecný úrad doručených 141 návratiek z 540.
12.2. - pracovné rokovanie – zberný dvor
- kontrola verejného osvetlenia s predsedom stavebnej komisie. Našim zámerom je dosiahnuť
úsporu elektrickej energie správnym a čo najefektívnejším rozmiestnením svietidiel v obci.
Pevne verím, že na konci roka budeme môcť konštatovať úsporu a zníženie nákladov na
verejné osvetlenie.
13.2. - pracovné stretnutia s riaditeľom ZŠ
- pracovná schôdzka so starostom obce Šútovce
- organizačné zabezpečenie fašiangov
14.2. - zahájenie fašiangového víkendu v obci
15.2. - fašiangová nedeľa – zabíjačka a kultúrny program
Som veľmi rád, že fašiangy sa tohto roku v našej obci vydarili. V prvom rade vyšlo počasie –
boli krásne slnečné dni, čo potešilo všetkých, ktorí boli zainteresovaní do organizácie
fašiangov. Spojením viacerých ľudí z rôznych spolkov a združení sa nám podarilo vytvoriť na
obecnom úrade veselú a príjemnú atmosféru. Veľké uznanie a pochvalu si zaslúžia všetci
zainteresovaní: futbalisti, motorkári, kynológovia, folklóristi z Rokôšky, ale najmä
Detská ľudová hudba spod Rokoša, nakoľko robili hudobný doprovod fašangovníkom
v sobotu aj v nedeľu, viem o tom, že aj v piatok a ešte nám aj zahrali a zaspievali v rámci
kultúrneho programu. Mládež –klobúk dole. Kondičku Vám môžu závidieť aj naši dorastenci.
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16.2. - pracovná porada a stretnutie s riaditeľkou škôlky – riešenie havarijného stavu strechy na MŠ
- pracovné stretnutie so zástupcami Geodet-u
- Kataster Prievidza
17.2. - príprava podkladov na obecné zastupiteľstvo
- stavebný úrad Nováky
- pracovné stretnutie – solárne verejné osvetlenie
18.2. - stretnutie s občanmi
- porada – spoločný stavebný úrad Nováky
19.2. - účasť na Valnom zhromaždení Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Horná Nitra
v Bojniciach. Viac sa môžete dočítať aj v Zápisnici so zasadnutia OZ dňa 23.2.2015.
20.2. - rokovanie so zástupcom firmy MSM Nováky – oboznámenie o voľných pracovných miestach
- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej poisťovne
- riešenie sťažností občanov – poškodené komunikácie
21.2. - účasť na výročnej členskej schôdzi – PS Kršťanová Ves
- účasť na pohrebnom obrade
23.2. - pracovná porada, príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva
- zasadnutie obecného zastupiteľstva
24.2. - spracovanie materiálov /odpredaj zničenej a nepotrebnej techniky/
- pracovná porada so starostkou obce Kostolná Ves ohľadom kanalizácie
- stretnutie so zástupcom starostu a predsedom kultúrnej komisie – plán kult. a športových akcií
v roku 2015

-425.2. - rozdelenie prác
- Kataster Prievidza
- Stavebný úrad Nováky
- príprava materiálov na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na
r. 2015-2020, ktorý je potrebný pri predkladaní akejkoľvek žiadosti o dotácie z EÚ
26.2. - pracovné stretnutie s predsedom stavebnej komisie
- príprava materiálov – nová strecha na škôlke
27.2. - zasadnutie starostov na Úrade práce v Prievidzi
- stretnutie s uchádzačmi o zamestnanie – ponuka novej možnosti zamestnania v obci
- kontrola vykonaných prác
28.2. - výročná členská schôdza KST OTLAK Nitrianske Rudno

Robert Š t r b á k
starosta obce

