Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora – november 2018
Dátum
1.11.2018
2.11.2018

3.11.2018
4.11.2018
5.11.2018

Udalosť
Štátny sviatok
Solar servis, BB, Galus
V. Beňo
Čakloš,
INCIEN, Bednáriková
J. Ivan,elektrikár
J. Ivan, elektrikár,
J. Sklenka
Gibala,ZV, brusiareň

Štátny sviatok
Zapožičanie čerpadla a odvozu materiálu pri oprave rigolov
Zapožičanie zbíjacieho kladiva na výkop ryhy pre osvetlenie Kľačany
Dovoz odpadov do zberného dvora
Vyžiadanie dokumentov o odpadoch pre vypracovanie koncepcie
Žiadosť o odvoz rebríka na Kľačany pre montáž osvetlenia kaplnky
Odvoz rebríka na Kľačany, osvetlenie kaplnky
Spaľovanie konáriny na Ladne pri stojisku odpadov
Odvoz kosačky TJ Sokol po posezónnej údržbe

J. Packo, autodoprava

Dátum prevozu kontajnera na uskladnenie zimného posypu
z výroby
Príprava dodatku zmluve o likvidácii odpadov v nadväznosti na VZN
Kedy príde vykonať zemné práce pre obec
Dokončenie výmeny starého rozvodu vody vo vodojeme na hornej
TH
Žiadosť o odstránenie závad na kamerovom systéme
Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky na zlepšenie ventilácia v škol.
kuchyni
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7/2018/30/2014-2018
Zemné úpravy pri ihrisku Hrable, pri odbočke na Hrable, Vrbina
staré skládky, aut. zást. odbočka Ladno, vstup bývalé zdravotné
stredisko, prístupová cesta k pamätníku SNP Kľačany
Uloženie kábla na cintoríne v Kľačanoch
Prevoz kontajnera na zimný posyp z Prešova na Tr. Horu, prevoz
hliníkového kontajnera od Baby Jagy k zbernému dvoru
Školenie volebnej komisie
Odvoz starých betónových žľaboviek

TS ZH, Žilinčár
TAO Baniari
AQUATRADE ZV, Škriniarová
FARADAY ZV, Krupa,
GastoRex BB, Kurek
6.11.2018

Poslanci OZ
Kubica, minibager
Helpnet
J. Packo, nadrozmerná autodoprava

7.11.2018

Volebná komisia
M. Mikláš a J. Veselý, ul. Pod
borovicou
Kubicová
P. Hanuška, Dolná ulica
V. Paučo, Pohronská ulica
J. Veselý, ulica Pod borovicou
RSC BB, Čierny
GAAD, Mydliar
Autodoprava Víglaš, Jombík
SOLAR Servis BB, Galus

8.11.2018
9.11.2018

Téma

Autodoprava Michňa,
SOLAR Servis BB, Galus
Packová, Hlavná cesta
SOLAR servis BB, Gálus
Strieborný
Martin Šouc, Dlhá ulica
Eurofondy, Roško
Envipack Baranová
Kubica, minibager
Autodoprava Hrabičov, Michňa
RSC ZH Práznovská

Zmena pracovnej náplne
Dovoz objemného odpadu do zberného dvora
Odvoz objemného odpadu
Odvoz starých žľaboviek po oprave rigolov
Príprava opravy cesty od mosta pod kríž, miestne šetrenie
Neúspešný pokus o urgenciu opravy vereného osvetlenia a posudku
Dovoz makadamu na vybudovanie nájazdu do kontajnera na zimný
posyp
Žiadosť o zapožičanie kábla na dokončenie opravy rigolov betónom
Dovoz štrku na opravu cesty k pamätníku SNP na Kľačanoch
Zapožičanie kábla na dokončenie opravy rigolov betónom
Nahlásenie spadnutého kábla verejného rozhlasu
Predkolaudačná prehliadka opravy rigolov
Oprava vianočného osvetlenia obce, čistenie kamier, demontáž
zrkadla, čistenie vonkajšieho osvetlenia kostola,
žiadosť o odvoz kolísky
Informácia k predkolaudačnej prehliadky opravy rigolov
Konzultácia k novele zákona o odpadoch
Výkop okolo pamätníka SNP pre uloženie uzemnenia bleskozvodu
Dovoz zimného posypu do skladového kontajnera
Vysypanie výzisku po čistení rigolov pri H. Dúbrave

10.11.2018
11.11.2018
12.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

Komunálne voľby 2018
Zberný dvor
TJ SOKOL

Komunálne voľby 2018
Kontrola odovzdávania objemných odpadov
Ukončenie futbalovej sezóny, vyhodnotenie

SOLAR servis, Galus
Matilda Trsťanová, Agátová ulica
Autodoprava MIchňa
J. Kubica, minibager
Agro Jastrabá
GAAD, Mydliar

Dokončenie prác na rekonštrukcii rigolov
Blahoželanie životnému jubileu 80 rokov
Organizácia rozvozu štrku k pamätníku SNP
Konzultácia k úprave cesty k pamätníku SNP
Urgencia úhrady dane z nehnuteľností + hnojivo pre TJ Sokol
Pokus o kontakt a urgencia dodania správy zničenej a nastavenie
novej regulácie na RVO 2 verejného osvetlenia
Prerokovanie problematiky úpravu areálu ZŠ
Žiadosť o odvoz elektro odpadu
Životné jubileum 95. rokov
Ukončovanie prác na oprave rigolov
Objednávka odvozu odpadov VKK kontajnerov
Ďalší neúspešný pokus o kontakt - urgencia dodania správy zničenej
a nastavenie novej regulácie na RVO 2 verejného osvetlenia
Zemné úpravy pri dome a verejnom chodníku
Objednávka odvozu elektro odpadu
Hnojivo pre TJ Sokol
Preberenie ceny „Zlatý erb“ za najlepší obecný web (pre meškanie
vlakov cenu prebral M. Bahleda)
žiadosť o usmernenie k ustanovujúcemu OZ
Termín opravy krajnice pri odbočke z Okružnej cesty na Školskú
ulicu
Žiadosť o odvoz elektro odpadu
Žiadosť o odvoz elektro odpadu
Žiadosť o odvoz elektro odpadu
Konzultácia k tvorbe koncepcie zvýšenia triedenia odpadov
Oprava obrubníka pri odbočke z Okružnej cesty na Školskú ulicu
Hľadanie kapacít na dovoz štrku na opravu cesty k pamätníku SNP
na Klačanoch
Dovoz elektro odpadu do zberného dvora
Parkovacie úpravy a oplotenie areálu ZŠ
Aktualizácia havarijných plánov krízového riadenia
Rokovanie o zavedení separácie v Kľačianskej doline
Zavedenie separácie v Kľačianskej doline – miestne šetrenie
Ukončenie prác na rekonštrukcii rigolov dokončením opravy
obrubníka pri odbočke z Okružnej cesty na Školskú ulicu
Konzultácia k systému zberu odpadov v obci Hliník n.Hr.
Vyčistenie priestoru pred vchodom do MŠ po stavebnej činnosti
opravy obrubníka, zásyp kábla osvetlenia kaplnky na Kľačanoch,
vyhrabanie lístia a pokosenie trávy okolo stojiska odpadov na
Ladne,
Odovzdanie starej elektroniky v zbernom dvore
Žiadosť o odvoz elektro odpadu od mamy
štiepanie dreva pre vykurovanie hasične a KD Jalná

ZŠ, Plankenbuchler, riaditeľ
A. Koštová, Agátová ulica
Emília Antalová, ul. Do doliny
Eurofondy Roško, Solar servis Galus
TS Z, Hromádková
GAAD, Mydliar
L. Ivan, Dlhá cesta
Enviropol TT, Jakuš,
Agro Jastrabá
Kongres ITAPA , BA
MV SR, Filipová
SOLAR servis Gálus

15.11.2018

16.11.2018

17.11.2018

18.11.2018
19.11.2018

20.11.2018

A, Beličková, Dubová ulica
M. Homola, Okružná cesta
D. Mališ, Dolná ulica
INCIEN, BA, Bednáriková
Solar servis Galus
Autodoprava Michňa
J. Putiš, Hlavná cesta
ZŠ, Plankenbuchler, riaditeľ
OÚ ZH odbor krízového riadenia
M. Záhorcová, Pitelová
M. Záhorcová, Pitelová
Solar servis Galus
S. Hlinka, prednosta OcÚ Hliník n.Hr.
J. Sklenka, P. Kliment, M. Ramaj

M. Homola Kľačany,
P. Urgela, Školská ulica
DHZ - hasiči
Autodoprava Michňa
Aquatrade ZV,

Dovoz štrku na opravu cesty k pamätníku SNP na Kľačanoch
žiadosť o stanovenie termínu odovzdania dávkovača a nabíjanie
batérie vo vodojeme na hornej Trnavej Hore

Aquatrade ZV, dispečing

žiadosť o preloženie termínu odovzdania dávkovača a urgencia
nabíjania batérie vo vodojeme na hornej Trnavej Hore
Zaslanie návrhu dodatku k zmluve od odvoze odpadov obce

TS ZH, Žilinčár

Klub dôchodcov
Jombik, ASTAsro
Autodprava Michňa
21.11.2018

V. Homolová
TS ZH, Hromádková
L-DEN, Lutila
Kľačianský klub
Strabag, ZŠ, Plankenbuchler
Wacke, Bohumel
MŠ, Janeková
ŠLP TU ZV, Ivan, riaditeľ
Polícia ZH, Struhár

22.11.2018

23.11.2018

24.11.2018
25.11.2018
26.11.2018

P. Pálenkáš, Mlynská ulica
TS ZH, zberová služba
StVPS ZH, Gendiar
SJ Hešková, MŠ Janeková,
MŠ Janeková, OcÚ Dobrovodská
VŠzP ZH,
MŠ, Janeková
DHZ, TJ SOKOL, MŠ, ZŠ
M. Ivan, zvárač
DHZ horná TH
KD Jalná
M. Ivan, zvárač
Aquatrade ZV, Škriniar
MZ Trade ZH, Kucnikova
Kossegiova, Lutila
Enviropol TT, Jakuš
V. Kubík, Kľačianská dolina
FARADAY, Krupa
Jeremiášová, ulica Do doliny

27.11.2018
28.11.2018

29.11.2018
30.11.2018

Thermo Solar Mentuz, Tomčiak
J. Sklenka
ZŠ PLankenbuchler, riaditeľ
ŠJ, Hešková
Enviropol TT, Jakuš
MZ Trade ZH
M. Ivan, zvárač
ZŠ Plankenbuchler, riaditeľ
DDD Bučina
Polícia ZH
ZŠ Plankenbuchler, riaditeľ
ŠJ Hešková, MŠ Janeková
UPSVaR ZH, k

Požiadavka na vykurovanie KD Jalná, divadelné predstavenie
Urgencia zaslania faktúry za dovoz štrku vybudovanie nájazdu do
skladu posypového materiálu
Urgencia zaslania faktúry za dovoz štrku na opravu cesty
k pamätníku SNP
Upozornenie na kamióny pre TWS Kľačany v čase autobusu SAD
Objednávka odvozu chemického a odpadu z farieb + prerokovanie
zberového kalendára odpadov na rok 2019
Upresnenie objednávky na dodanie informačnej tabule pre cintorín
Žiadosť o vyhlásenie bedmintonového turnaja
Miestne šetrenie pre cenovú ponuku – asfaltovanie školského dvora
+ okrajov komunikácii po oprave rigolov, Školská a Lúčna ulica
Odvoz vibračnej dosky na servisnú záručnú prehliadku
Nahlásenie rozbitého skla na detskom stolíku v jedálni a rozbitej
dlaždice na schodoch
Nahlásenie zrazeného diviaka pred obcou od Hronskej Dúbravy
Preverenie uvoľnenia parkovacieho miesta pri dome smútku,
dlhodobo odstaveným autom v poruche
Nahlásenie spadnutého stromu na telefónne vedenie
Odvoz farieb a chemikálií
Tlaková skúška vodovodu na Kľačanoch
Prieskum trhu – výmena detských stolov v jedálni
Koncepcia výmeny herných prvkov na dvore MŠ
Riešenie dlhu M. Ramaja
Sadenie kríkov projekt stromy v škole, žiadosť o pomoc pri nakládke
zberového papiera, žiadosť o opravu schodíka
Príprava akcie Mikuláš 2018
Výroba regálov pre uloženie materiálu v zbernom dvore
Trnavohorská zabíjačka
Zabezpečenie divadelného predstavenia zo Šášova
Nahlásenie rozpisu potreby jakloviny na výrobu regálov
Odovzdanie dezinfekčného zariadenia obci a zaučenie obsluhy
Objednávka jakloviny na výrobu regálov na uloženie materiálu
a strojov v zbernom dvore
Darovanie vianočného stromčeka pred KD Kľačany
Oznámenie o termíne odvozu elektroodpadu
Ako sa spaľuje konárina ?
Urgencia vyčistenia kamerovej optiky
Žiadosť o pomoc pri vyprostení uviaznutého dodávkové auta
z drevenými briketami
Informácia o projekte „Solárne dediny“
Zber odpadov z košov po obci
konzultácia k prieskumu trhu na dodanie oplotenia ZŠ
Konzultácia k čerpaniu rozpočtu v ŠJ
Zmena zmluvy na odber elektrodopadu
Odvoz jakloviny na výrobu regálov do zberného dvora
Odvoz rúry zo zberného dvora na výrobu zábradlia k potoku na
Ladno
Žiadosť o odvoz starých školských lavíc do zberného dvora
Žiadosť o zaslanie potvrdenia o odobraní odpadového dreva
Zisťovanie množstva bezpečnostných kamier v obci
Rokovanie o nákladoch na asfaltovanie školského dvora a oplotenie
školského areálu, kupónový zber odpadov
Zavedenie kupónového zberu odpadov
Dobrovoľnícka práca pri zavedení bezplatnej stravy pre MŠ

