Informácia o činnosti starostu obce za mesiac október 2011 ( mimo činnosti vyplývajúcej zo zákona o obecnom zriadení, stavebného zákona a iných zákonov, v ktorých starosta obce vykonáva činnosť štatutárneho alebo rozhodovacieho orgánu)

3.10.
- riešenie rekonštrukcie časti rozvodov kúrenia v budove OcÚ
- pracovná porada poslancov OZ so starostom obce
- pokračovania obstarávania „prestrešenie OcÚ“.
4.10.
- rokovanie o úprave triedy so zástupcami rodičov počas jesenných prázdnin
- príprava výberového konania na chodník na cintoríne v časti obce Brezany
- rokovanie so spoločnosťou zabezpečujúcou zber a odvoz odpadu v obci
5.10. 
- rokovanie s korektorom pri riešení záverečnej úpravy monografie
- rokovanie so zhotoviteľom káblového rozvodu z dôvodu žiadosti o prekládku
- riešenie problémov s nebezpečným odpadom, ktorý vznikol pri príprave inventarizácie prostriedkov v školských zariadeniach
- miestna obhliadka a zistenie stavu lesných pozemkov vo vlastníctve obce
6.10
- príprava ročnej monitorovacej správy projektu Zefektívnenie a rozšírenie separácie odpadu v obci Nedožery – Brezany
- rokovanie so spoločnosťami vykonávajúcimi činnosť na zemí našej obce v oblasti čistiacich prípravkov 
- právny servis pre obyvateľom našej obce
7.10. 
- ukončenie jesennej časti systému zberu odpadov
- účasť na akcii „Jeseň je dar“ organizovaný Klubmi dôchodcov pri obecných úradoch
- účasť na otvorení výstavy ZO SZCH v areáli pod Vŕbičkami
10.10
- akcia spoz – príprava a účasť –jubilujúca občianka našej obci
- rokovanie so zástupcami ZŠ a MŠ a Radou školy z dôvodu finančnej situácie v školských zariadeniach 
11.10. 
- právny servis pre obyvateľov našej obce
- riešenie žiadosti obyvateľa z dôvodu uloženia materiálu na cudzom pozemku
- rokovanie so zástupcami rímsko-katolíckej cirkvi z dôvodu pripravovanej výstavby chodníka na jej pozemku
- účasť na stavebnej komisii
12.10.
- rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia stavebnej komisie
- právny servis pre obyvateľov našej obce
- rokovania o spôsobe realizácie chodníka v časti obce Brezany
13.10.
- riešenie čiernej skládky v časti obce Brezany
- zabezpečovanie čistenie potoka v časti obce Brezany, melioračného kanálu
- rokovanie s poisťovateľom o doplnenie poistnej zmluvy o kaplnku v časti obce Nedožery
14.10. 
- rokovania o spôsobe realizácie chodníka v časti obce Brezany s vlastníkom pozemku na prejazd vozidiel
- riešenie odvodňovacieho rigolu z lesného pozemku vo vlastníctve obce v časti obce Brezany
- rokovanie o možnom nákupu výpočtovej techniky z dôvodu výmeny niektorých zložiek na obecnom úrade
17.10. 
-riešenie úprav nedostatočného odtoku v lokalite v časti Nedožery 
- rokovanie Združenia miest a obcí Hornej Nitry – mimoriadny snem Sebedražie
- účasť na posedení organizovanom Klubom Dôchodcov
18.10. 
- kontrolný deň na realizácii chodníka v časti obce Brezany
- právny servis pre obyvateľov našej obce
- zasadnutie obecnej rady
19.10. 
- riešenie umiestnenia zrkadiel v časti obce Nedožery
- príprava podkladov pre zasadnutie OZ
- pomoc pri riešení pracovnoprávnych záležitostiach pri odchodnom podľa zákonníka práce v ZŠ
20.10 
- príprava podkladov pre prerokovanie návrhu územného plánu
- účasť na prerokovaní územného plánu
- miestne zisťovanie s ODI Prievidza z dôvodu zväčšovania parkovacích miest pred bytovkou SOI
21.10. 
- právny servis pre obyvateľov našej obce
- príprava na realizáciu maľovania schodiska v zdravotnom stredisku – odstraňovanie poškodených náterov po škodovej udalosti
24.10.  
- rokovanie so zhotoviteľom cesty smerom do Ostrej doliny o potrebných vysprávkach na ul. Hviezdoslavovej
- odovzdávacie konanie po realizácii diela chodník na cintoríne v časti obce Brezany
- príprava kultúrneho podujatia pre jubilantov
- rokovanie s pamiatkovým úradom v Prievidzi z dôvodu opravy národnej kultúrnej pamiatky v našej obci
25.10
- účasť na školení týkajúce sa momentálnej právnej úpravy v oblasti miestnych daní a poplatkov
- zasadnutie finančnej komisie
26.10.
- rokovania s Vodohospodárskym podnikom o priebehu čistenia vodnej nádrže v časti obce Brezany
- zasadnutie obecného zastupiteľstva
27.10. 
- právny servis pre obyvateľov našej obce
- príprava a realizácia kultúrneho podujatia pre jubilantov
28.10. 
- rokovanie s pamiatkovým úradom v Prievidzi z dôvodu opravy národnej kultúrnej pamiatky v našej obci
- rokovanie v ZŠ s MŠ o zabezpečení priebehu opráv v triedach v budove ZŠ
31.10.
- rokovanie s korektorom pri riešení záverečných náležitostí monografie
- rokovania s partnermi pri vydaní monografie obce





 



