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Občasník
Obec

Nadlice

ročník 1

číslo 1 / 2007

Príhovor starostu obce
Vážení občania,
po uplynutí troch mesiacov vo funkcii starostu obce sa Vám chcem prihovoriť cez nový
Občasník Nadlíc, a oboznámiť Vás o doterajšom dianí v obci. Nie každý občan sa môže zúčastniť
verejného zasadania obecného zastupiteľstva, a preto Vás chceme touto formou informovať o dianí
v obci. Vychádzať bude ako to z názvu vyplýva – občas, podľa potreby.
Nastúpil som do úradu 2. januára 2007. Prvá vec, ktorú som musel vyriešiť bol problém
s kúrením a zaplavovaním kotolne obecného úradu. Riešil som to okamžite opravou a doplnením
niektorých častí odvodňovacieho systému strechy. Nakoľko je kotol zastaralý a nevyhovuje našim
požiadavkám na spotrebu paliva, riešil som kúrenie na obecnom úrade prostredníctvom elektrických
konvektorov. V kuchynke kultúrneho domu bolo nutné vymeniť elektrickú inštaláciu.
Zmenili sme rozpočet na roky 2007– 2009 a zvolili sme smer, ktorým sa bude naša obec
uberať. Z rozpočtu obce sme zakúpili výpočtovú techniku na obecný úrad, multifunkčnú motorovú
kosačku, ktorou budeme kosiť verejné priestory (odhŕňať sneh, prepravovať materiál), ďalej sme
investovali do verejného osvetlenia nákupom lámp, ktoré sa postupne vymenia a ušetria obecné
náklady na energiu približne o 50% z doterajšej ceny.
Začali sa jednania so SPP o plynofikácii obce, zaslali sme žiadosť na Ministerstvo financií
o dotáciu na výmenu strešnej krytiny na kultúrnom dome, ktorá je v havarijnom stave.
Robíme úpravu na budove materskej školy, čistíme jej areál, kde by mal byť park, ktorý
bude slúžiť v rámci kultúrneho vyžitia a oddychu pre nás všetkých. Taktiež upravujeme aj areál TJ
Nadlice.
Verejný chodník, ktorý spája hlavnú ulicu so záhumním je v štádiu riešenia Krajského
stavebného úradu v Trenčíne. Zatiaľ vyrozumenie neprišlo.
Na týchto projektoch spolupracujem spolu s poslancami, ktorí sú ochotní riešiť problémy obce, za
čo im ďakujem.
Oznamujeme občanom, že i naša obec má už na internete svoju stránku www.nadlice.sk.
Nie je síce ešte dokončená, ale stále sa na nej pracuje. Preto by sme touto cestou poprosili občanov,
ktorí majú ešte nejaké staré fotografie obce, aby ich priniesli a zapožičali obecnému úradu, ktorí
urobí výber a niektoré uverejní na internete. Veď tí, ktorí už nebývajú v Nadliciach aj touto
elektronickou formou si pripomenú svoju dedinu, oživia si spomienky na svoje detstvo, či mladosť.
A veru tých ľudí je neúrekom. Technika ide dopredu míľovými krokmi a elektronika sa stáva už
dnes samozrejmosťou.
Chystáme na budovu obecného úradu pripevniť poštovú schránku, kde by mohol každý
občan napísať svoje nápady, postrehy, kritiku či pochvalu na dianie v obci, ktoré sa budeme v rámci
našich možností snažiť vyriešiť.
Touto cestou chcem osloviť všetkých občanov, ktorým záleží ako naša obec bude
vyzerať, aby aj oni prispeli nielen svojimi návrhmi, ale aj pomocou, k lepšiemu
spolunažívaniu občanov a vytváraním krajšieho prostredia, v ktorom všetci žijeme. Všetkým
za to už vopred ďakujem.

Peter Dubravický
starosta obce
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Kultúrno – športový prehľad aktivít pre rok 2007

Mesiac

Názov akcie

Marec

Najstarší občan Nadlic - 100 rokov

Apríl

Stavanie májov

Máj

Deň matiek

Jún

August

September

November
December

p. Ernest Blaško
Obec
Kultúrny dom

MDD
Areál TJ
( športové akcie a detská diskotéka pre deti do 16 rokov ) Kultúrny dom

Júl

Október

Miesto konania

Futbalový memoriál Dezidera Moravčíka
Darcovia krvi – posedenie
Detská diskotéka
Jarmok ľudových umelcov a remeselníkov
Vatra zvrchovanosti
Šarkaniáda
( o najkrajšieho ručne vyrobeného šarkana)

Areál TJ
Zasadačka Ocú
Kultúrny dom
Obec
Obec

Areál TJ

Výstava tekvičiek ( o najkrajšie strašidielko)
Hodová zábava
Mesiac úcty k starším

Areál materskej škôlky
Kultúrny dom
Kultúrny dom

Katarínska zábava

Kultúrny dom

Mikuláš
Vianočný koncert Dezidera Kardoša
Vianočné posedenie s dôchodcami
Jasličková pobožnosť
Silvestrovská zábava

Kultúrny dom
Kostol
Kultúrny dom
Kultúrny dom / Kostol
Kultúrny dom

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kultúrno – športové akcie sa budú priebežne aktualizovať, preto ich prosím nahlásiť aspoň
mesiac dopredu osobne, alebo telefonicky – Daniele Šmatlákovej - 0911 789 921 alebo
Stanislavovi Bírešovi – 0908 776 758 .
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VÝPIS Z U Z N E S E N I E
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 12. 2006 v Nadliciach

Obecné zastupiteľstvo v Nadliciach
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Edity Bronišovej
B. KONŠTATUJE, že
1. novozvolený starosta obce p. Peter Dubravický zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
C. ZRIAĎUJE
komisie, a to:
1. Komisia finančná
2. Komisia stavebná
3. Komisia poriadková
4. Komisia kultúrna
5. Osobitná komisia pre prešetrovanie sťažností
6. Osobitná „komisia pre ochranu verejného záujmu“
D. VOLÍ
1. zástupcu starostu obce p. Danielu Šmatlákovú
2. predsedu finančnej komisie p. Danielu Šmatlákovú
3. predsedu stavebnej komisie p. Pavla Adamca
4. predsedu poriadkovej komisie p. Dušana Matejčíka
5. predsedu kultúrno - športovej komisie p. Stanislava Bíreša
6. predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností p. Gabrielu Gerbelovú
7. predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu p. Stanislava Bíreša
E. SCHVAĽUJE
Plat starostu Obce Nadlice p. Petra Dubravického vo výške základného platu v zmysle zákona č.
253/94 Z.z. v znení neskorších noviel na 100% úväzok
F. UKLADÁ
Predsedom komisií pripraviť návrh na doplnenie členov komisií do najbližšieho zasadania
Obecného zastupiteľstva

Peter Dubravický
starosta obce

Zapisovateľka:
Ing. Miriam Košíková

Overovatelia:
Gabriela Gerbelová
Peter Mozola
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VÝPIS Z UZNESENIA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 1. 2. 2007 v Nadliciach

Obecné zastupiteľstvo v Nadliciach
A. BERIE NA VEDOMIE:
Správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Nadlice za rok 2006
1. Informáciu o plnení uznesenia z prvého zasadnutia OZ Nadlice
2. Zrušenie nájomnej zmluvy so Stanislavou Bronišovou, bytom J. Kráľa 11, Soľčany na
Pohostinstvo Kopačka k 31.12.2006
B. KONŠTATUJE
1. že Ing. Ľubomír Šmatlák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov medzi Obcou Nadlice a Fondom národného
majetku, že Obec Nadlice nemá
- žiadne dlhy voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni
- žiadne záväzky po lehote splatnosti ani žiadne úvery
C. VOLÍ
1. Helenu Lukáčovú, Gabriela Pauličková a Ing. Ľubomíra Šmatláka za členov finančnej
komisie
2. Petra Mozolu, Ing. Ľubomíra Šmatláka za členov stavebnej komisie
3. Ing. Ľubomíra Šmatláka, Zuzanu Andelovú a Ľuboša Dubravického za členov poriadkovej
komisie
4. Danielu Šmatlákovú, Petra Mozolu a Ing. Ľubomíra Šmatláka za členov kultúrnej komisie
5. Petra Mozolu, Stanislava Bíreša za členov komisie pre prešetrovanie sťažností
6. Dušan Matejčíka, Petra Mozolu a Danielu Šmatlákovú za členov komisie pre ochranu
verejného záujmu
7. Ing. Ľubomíra Šmatláka, Pavla Adamca a Gabrielu Gerbelovú za členov komisie pre
výberové konanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
D. SCHVAĽUJE
1. Poriadok odmeňovania poslancov OZ
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2007
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nadlice
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2007
5. Dodatok č. 3 k zmluve uzavretej medzi obcami Jacovce, Nadlice a ďalšími obcami na účel
uskutočňovania činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce v zmysle § 18 b) zákona č.
369/90 Zb. v znení nesk. predpisov
6. Dohodu o poskytnutí priestorov pre účely tréningov a zápasov stolného tenisu v kultúrnom
dome v Nadliciach
7. Zmenu použitia finančných prostriedkov vo výške 2 059 784,- Sk na realizáciu rozvojových
programov podľa prílohy č. 3 „Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového
programu obce“
E. SÚHLASÍ
1. S prenájmom priestorov v objekte bývalej Základnej školy Nadlice
2. S použitím finančných prostriedkov vo výške 654 386,- Sk na realizáciu rozvojových
programov podľa prílohy č. 3 „Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového
programu obce“
F. NESÚHLASÍ
S predajom požiarnej zbrojnice p. Deziderovi Hunkovi
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1. Uznesenie č. 24/2006 zo dňa 22.9.2006 v časti D. Konštatuje k zmluve o poskytovaní
finančných prostriedkov medzi Obcou Nadlice a Fondom národného majetku.
H. UKLADÁ
Obecnému úradu:
1. pripraviť analýzu doterajších výdavkov na „malé domové čističky odpadových vôd“
vrátane uzavretých zmlúv a zvolať jedno samostatné zasadnutie OZ, kde sa rozhodne, čo
ďalej s touto stavbou
2 .vyvesiť na oznamovaciu tabuľu obecného úradu poplatky Obce Nadlice
3. zabezpečiť pravidelné zametanie priestorov pred obecným úradom a materskou školou
4. zabezpečiť zimný posyp na miestne komunikácie a chodníky
5. písomne upozorniť p. Hunku, aby jeho zamestnanci odkladali smetné nádoby na
pôvodné miesto
6. požiadať Slovenskú správu ciest o namaľovanie prechodov pre chodcov
Peter Dubravický
starosta obce
Zapisovateľka:

Overovatelia:

Ing. Miriam Košíková

Daniela Šmatláková
Stanislav Bíreš

Športová rubrika
Rozpis zápasov
Zápas
Krásna Ves
Nadlice
Šišov
Nadlice
Skačany
Nadlice
Zlatníky
Nadlice
Klátová Nová Ves
Nadlice
Krásno
Nadlice
Malá Hradná

Nadlice
Dolné Naštice
Nadlice
Brodzany
Nadlice
Žabokreky n/N.
Nadlice
Uhrovec
Nadlice
Podlužany
Nadlice
Dežerice
Nadlice

Dátum
25.03.2007
01.04.2007
08.04.2007
15.04.2007
22.04.2007
29.04.2007
06.05.2007
13.05.2007
20.05.2007
27.05.2007
03.06.2007
10.06.2007
17.06.2007

Začiatok zápasu
14.30 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod
17.00 hod.

Odchod autobusu
13.30 hod.
14.00 hod.
14.15 hod.
15.00 hod.
15.45 hod.
16.15 hod.
16.00 hod.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Občasník - roč. 1 – čislo 1/2007 – vydavateľ: Obec Nadlice ako informčný prehľad o aktuálnom dianí
v obci – zodp. Daniela Šmatláková, Ing. Miriam Košíková a Stanislav Bíreš

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

