NOVEMBER 2015
02.11. – kontrola vykonaných prác
- podpísanie zmlúv na ÚPSVaR v Prievidzi
- pracovné stretnutie – energetický audit obecných budov
03.11. – vybavenie mýtnej jednotky v Trenčíne
- pracovné stretnutie s ekonomickou komisiou – rozpočet na rok 2016
04.11. – zasadnutie ZPOZ – voľba predsedu a delegovanie kandidátov na snem do Banskej Bystrice
05.11. – určenie drevín vhodných na výrub
- pracovné stretnutie s občanmi – parkovanie v uliciach, sťažnosti na voľný pohyb psov
06.11. – pracovné stretnutie so zástupcami firmy poskytujúcej opatrovateľskú službu
- Sociálna poisťovňa Prievidza – ukončenie kontroly a prevzatie dokladov
- SSE Prievidza – podanie žiadosti o vyjadrenie k štúdií križovatky
09.11. – COOP Jednota – prevzatie nákupných poukážok pre občanov
- StVPS Prievidza – vyjadrenie k štúdií /križovatka/
10.11. – porada s vedúcim prevádzky
- stretnutie s právnikom obce
- príprava na pracovné stretnutie so starostami
- zabezpečenie zariadenia do knižnice
- stretnutie s ekonomickou komisiou – rozpočet na r. 2016
- stretnutie so starostami okolitých obcí
11.11. – zasadnutie na Spoločnom úrade v Novákoch
- prednáška na úrade práce o pripravovaných projektoch
12.11. – Združenie miest a obcí Hornej Nitry
13.11. – Združenie miest a obcí Hornej Nitry
16.11. – pracovná porada – kontrola vykonaných prác
- príprava na tvorbu rozpočtu na rok 2016 s finančnou komisiou
18.11. – rozdelenie prác a určenie ďalšieho postupu plánovaných prác
- Stavebný úrad Nováky – zmena územného plánu
- PZ Prievidza – administratívne zmeny v technickom preukaze
- pracovné stretnutie s finančnou komisiou
19.11. – Zasadnutie OOCR v Bojniciach
- kontrola prác na oprave kotolne Ocú
20.11. – stretnutie s kultúrnou komisiou, členmi OTLAK-u, CROSSTEAM-u a Farským úradom
za účelom zorganizovania tohtoročného Mikuláša
- Trenčín – odbor dopravy
22.11. – Na pozvanie predsedu Chrámového zboru Fraňa Madvu p. Jána Vrbana som sa zúčastnil na
svätej omši v Katedrále v Nitre, kde náš zbor spieval. Navštívili sme aj nášho biskupa,
ktorý zároveň zboru zablahoželal k ich výročiu a tiež nášho bývalého kňaza p. dekana
Bohuslava Mošaťa. Návšteva bola spojená aj s milou prehliadkou výstavy z rôznych misií.
P. dekan nám venoval svoj čas, samozrejme si aj zadirigoval zbor, ktorý založil. Ďakujem
za toto pozvanie a príjemne strávenú nedeľu.
23.11. – obhliadka dažďovej kanalizácie, prekrytie – na pozemku p.Fajera, pri MŠ
- zasadnutie starostov v Šútovciach
24.11. – sťažnosti občanov na parkovanie na uliciach. Tieto sa nám kopia, je ich čím ďalej viac
a ja by som chcel apelovať na všetkých občanov, aby parkovali s rozumom. Je pred nami
zima, bude sa odhŕňať a ja by som bol nerád, aby iní občania doplácali na neodhrnutie
cesty vďaka nezodpovedným susedom.
Najväčšie problémy sú na ulici Okružná, Jílemnickeho a Školská.
- školenie v Prievidzi – civilná ochrana
- elektronické trhovisko – obstaranie svietidiel

-225.11. – prezutie zimných pneumatík
- pohrebný obrad
- pracovné stretnutie – spolufinancovanie tréningového ihriska
26.11. – dovolenka –
27.11. – ÚPSVaR Nováky, Prievidza – nákup materiálu
- kontrola čističky na bytovke – nefunkčnosť
30.11. – školenie samosprávy – program RIUS-DEUS

Blíži sa nám koniec roka. Čakajú nás vianočné sviatky – najkrajšie sviatky v roku. Dúfam, že
sa stretneme na akciách, ktoré pre Vás pripravujeme – Mikuláš pri studničke a aj na
Vianočnom koncerte na nádvorí obecného úradu 20.12. o 15.30. hod. Ja Vám prajem krásne
sviatky. Užite si ich v kruhu svojich najbližších. Prajem Vám pokoj a pohodu na každom
kroku, veľa zdravia, lásky a porozumenia.

Robert Štrbák

