Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora – júl 2019
Dátum

Udalosť

Téma

Júl 2019
TS ZH Hromádková
Johnny servis, Vajda
Enviropol, TT, Jakuš
Soc. poisťovňa ZH, Považanová
RSC ZH, Kamody
1.7.2019 VIAservis, Slosiar
BK Trans
Kubica , minibager
Martinca, Lúčna ulica
2.7.2019 Euro trucking, Hliník n Hr.
Dovolenka
NSD ZV , Jarota
Eurotrucking, Hrnčiar
Roman Ivan, Horná ulica
TS ZH, Žilinčár
Puškár, Okružná cesta
Johnnyservis
3.7.2019
Dovolenka
4.7.2019 SPP ZV,
Sviatok svätého Cyrila a Metoda

5.7.2019

Hrec, autofólie
Tomčiak
DHZ, Donoval, veliteľ
Žiak, Dlhá ulica
PZ Medvedí vrch
Dovolenka
Viaservis, Slosiar
Eurotrucking, Hrnčiar
Autofolie ZH, Hrec
AFINITA, Sliač

6.7.2019
7.7.2019 Dovolenka
8.7.2019 Dovolenka
Dovolenka
9.7.2019 Viaservis, Slosiar
Dovolenka
Bárta, Lučna ulica
10.7.2019
Dovolenka
11.7.2019 Pálenkášová, Okružná cesta
12.7.2019 Dovolenka
13.7.2019 Dovolenka
14.7.2019 Dovolenka
15.7.2019 Dovolenka
Via servis, Slosiar
Dom smútku
16.7.2019 M. Struhárová, J. Očenášová

Objednávky vývozu VKK kontajnerov s objemným odpadom
Pripomienka vyčistenia WC na ihrisku Hrable pred futbalovým turnajom
Urgencia odvozu elektroodpadu
Konzultácia k žiadosti o úplný invalidný dôchodok Ľ. Slašťana
Prevzatie stanoviska k výmene autobusových zastávok
Miestne šetrenie k asfaltovaniu na Kľačanoch
Odvoz elektroodpadu
Konzultácia k ploche pod altánok
Rozobranie odvodňovacieho rigolu
Dovoz makadamu pod asfaltovanie na Lúčnu ulicu
Prevzatie zvodidiel na dokončenie mostíka tubosidera v Kľačianskej doline
Objednávka dovozu štrku na úpravu okrajov ciest Školská a Lúčna ulica
Žiadosť o otvorenie zberného dvora mimo prevádzkovú dobu
Fakturácia odvozu bioodpadov a kuchynských odpadov
Žiadosť o povolenie na dočasné zloženie dreva
Žiadosť o vyčistenie WC kabín na ihrisku Hrable
Dovolenka
Odpojenie plynomeru Ľ. Slaštana, ulica Do Vrbiny
Urgencia dodania fólie na okná Domu nádeje na Kľačanoch
žiadosť o pomoc pri premiestnení tabule „pamätník SNP“ pred schody
žiadosť o povolenie na jazdu hasičského auta na súťaž
nahlásenie usmrteného diviaka na vrútockej trati
nahlásenie usmrteného diviaka na vrútockej trati
Dovolenka
Žiadosť o prestavenie finišera na Kľačanoch kvôli pohrebu
Objednávka dovozu štrku na úpravu okrajov ciest Lúčna ulica
Kľuč od Domu nádeje na Kľačanoch, lepenie folie na okná
Oznámenie o vyhotovení magnetiek na propagáciu Trnavohorského
betlehema
Dovolenka
Dovolenka
Dovolenka
Žiadosť o nacenenie položenie asfaltu pred vchod do cintorína na Kľačanoch
Dovolenka
Konzultácia k dovozu betónu autodomiešavačom, možné ohrozenie
novopoloženého asfaltu na okraji cesty
Dovolenka
konzultácia k likvidácii väčšieho množstva odpadov
Dovolenka
Dovolenka
Dovolenka
Dovolenka
Konzultácia k príprave asfaltovania komunikácii na Kľačanoch
Občianska rozlúčka s Jozefom Forgáčom
Žiadosť o odvoz vypilených kríkov od kaplnky na hornej TH

StVPS BB, Hlaváč
TAO, buldobager, Baniari
GASelektro, Búci
TS ZH, Hromádková
SMMP, Moška
Vodnáková, TASR
RegionGron, Sitárová
SENIUM BB, Hríbiková
Pazdera, vodoinštalatér
Maslen, altánky
Via Servis, Slosiar
SÚ Tothová
17.7.2019 Ferková, Ferjenčíková
P. Hrec, autofólie
Via Servis, Slosiar
Kubica. minibager
eRSTAR BB, Bugár
SMMP, Moška, DHZ
Abrahamová
GEODET ZH, Mešťan
FARADY, Krupa
Ferková, Kollárová,
Ferjenčíková, Dubová ulica
18.7.2019 J. Heško, Kľačany
Roman Kršjak, vodoinštalatér
SMMP, Moška
GEODET,
METAKOV, ZH, Macoško
SENUM, BB, Hríbiková
RSC ZH Práznovská
R. Minka, strechár
GE+elektro, Búci
Mapadigital Slovak, Mašlonka
Karvaš, ulica Pod borovicou
HELPnet
Maslen, ZC
19.7.2019 MK HLAS, Sabinov
Maslen, altánky
Zberný dvor, Urgela
Zberný dvor
Zvolen
20.7.2019 ZŠ, Žiak, školník
Maslen, altánky
M.Ivan, zvárač
21.7.2019 M. Heško, klampiar
Silvia Miháliková, Do doliny
Kubica, minibager
Maslen, altánky
TAO Baniari, SSE Pružina
Martin Šouc, Dlhá ulica
ZŠ Plankenbuchler
22.7.2019 DenBraven ZV, Stavivá Garaj

Informácia k hľadaniu nových zdrojov vody pre obec
Termín pokračovania v terénnych úpravách verejných priestorov pri ZŠ
Termín stretnutia k riešeniu havárie bojlera na OcÚ
Objednávka odvozu 2 VKK kontajnerov s objemným odpadom
Konzultácia k postupe pri rekonštrukcii hasične na Jalnej
Príprava seriálu prezentácií o obci
Prezentácia organizácie cestovného ruchu pre propagáciu obce
Lekársky nález pre podanie žiadosti o plný inv. Dôchodok pre L. Slašťana
Rekonštrukcia práčovne v materskej škole
Konzultácia k vybudovaniu altánku na hojdačkovom ihrisku
Organizácia asfaltovania vchodu na Marichelovu cestu a Dom smútku
Kľačany
Konzultácia k stavebným konaniam a drobným stavbám
Žiadosť o stretnutie k riešeniu susedských vzťahov
Pripomienka faktúrácie dodania fólie na okná DS Kľačany
Miestne šetrenie k cenovej ponuke na asfaltovanie Čižmárovej ulice
Organizácia výstavby plochy pre altánok na detskom hojdačkovom ihrisku
Pripomienka na zapracovanie požiadavky J. Turčanovej do územného plánu
Konzultácia k premiestneniu veže na sušenie požiarnych hadíc
Objednávka zamerania hranice pozemkov na hornej TH – studňa, parkovisko
Kľačany
Objednávka vyčistenia kamier a premiestnenia kamery pri predajni COOP
Jednota na Jalnej
Stretnutie k riešeniu susedských problémov
Doručenie starého zvodidla na odvodnenie komunikácie
Rekonštrukcia šatní v telocvični ZŠ, úprava pre polievanie klziska
Konzultácia k rekonštrukcii hasične
Zameranie studne
Miestne šetrenie k cenovej ponuke na pieskovanie a náter veže hasične
Lekársky nález Ľ.Slašťana pre podanie žiadosti o plný invalidný dôchodok
Dovoz jemného posypu na opravu povrchu miestnych komunikácii
Urgencia dodania cenovej ponuky na opravu strechy na KD horná TH
Miestné šetrenie k montáži plynového kúrenia do hasične na Jalnej
Ponuka k programu geo a katastrálny portál
Kam uložiť starú škridlu
Ponuka dodania obecných wifizón
Začiatok montáže altánky na detskom hojdačkovom ihrisku
Oprava verejného rozhlasu na Kľačanoch
Montáž altánku na detskom hojdačkovom ihrisku
Kosenie na objednávku
Kontrola odovzdávania odpadov
Výroba záložných kľúčov na informačnú skrinku, kupa náteru na ochranu
drevených sôch v cintoríne,
Prerokovanie montáže hydrantu na polievanie klziska v zime
Pokračovanie montáže altánku na detskom hojdačkovom ihrisku
Miestne šetrenie zvarenia odtrhnutej brány na ihrisku Hrable
Urgencia opravy žľabu na streche MŠ a zaplechovanie komína na Hrablaich
Prečo je uzavreté hojdačkové ihrisko ? (výstavba altánka)
Zabezpečenie návozu dlažby pod altánok na hojdačkovom ihrisku
Dokončenie náterov altánku na hojdačkovom ihrisku
Konzultácia k sieťam EE v areáli ZŠ pre úpravu vstupu do areálu
Kedy sa bude asfaltovať Dlhá ulica ?
Prerokovanie montáže hydrantu na polievanie klziska v zime
Informácie k dodaniu izolačného náteru bitumenu na streche garáže

FARADY, ZV, Krupa, Pelc
ZMO žiarský región
AgroJastrabá, Kubík
SMMP Moška,
TS ZH, Hromádková
METKOV ZH, Macoško
Comforttrans, Kubica
L. Kováč, P. Kováč
J. Tomčiak, Kľačianské dvory
Beličkovci, Dlhá ulica
MŠ, Janeková, riaditeľka
23.7.2019

Polícia , UPSVaR, Dopravný
úrad, Stavebný úrad, ZH
Matuš Kováč, odpady
V. Kubík, Kľačianská dolina
L. Paučo, autopravár
SMMP Moška, Kubica bager
FARADAY, Krupa
GEODET, Mešťan
24.7.2019 Jaro Adamovič, Jalná
Anna Packová, Pod borovicou
DHZ, Bálint,

25.7.2019

26.7.2019

27.7.2019
28.7.2019

29.7.2019
30.7.2019

L. Ihracký, stavebný dozor
L. Paučo, autopravár
Sarkozy, ul. Do doliny
DHZ, Abrahamová
Jaromír Minka, Ren. Kmeťová
SMMP MOška, GAS elekt Búci
Vlado Ivan, ul. Pod borovicou
M. Homola, ul. Pod borovicou
Ištok, ul. Do doliny
Kľačianske dvory J. Tomčiak,
J. Sklenka
Ištok, ul. Do doliny
Klub výsadkárov BB
DHZ Bálint
TJ SOKOL
Didi, živnostník
Farnosť
TJ SOKOL, K. Mužík, Bartko
Slov. Ľupča, kachliar
ŠJ, Hešková
P. Mikláš
J. Mužík
Povodie Hrona, Černaj, vedúci
Hlobeňová
DHZ, Abrahamová
Dispečing RSC BB
OZ Kľačianské dvory, Tomčiak
M. Ivan, zvárač
Povodie Hrona, Černaj

Doplnenie kamerového systému k predajni COOP Jednota na Jalnej
Rokovanie Združenia miest a obci žiarskeho regiónu k aktuálnej situácii
Dotačné výruby krovín okolo obce, ochrana pred diviakmi a medveďmi
Miestne šetrenie k vybudovaniu bezbariérového vchodu na OcÚ
Vývoz 2x VKK objemný odpad zo zberného dvora
Rokovanie k cenovej ponuke na pieskovanie a náter veže na sušenie hadíc
Dokončenie pokládky dlažby v altánku na detskom hojdačkovom ihrisku
Pomoc pri výmene 1100l kontajnera na tetrapaky pri COOP Jednote Jalná
Odrezanie konára zacláňajúci osvetleniu kostola
Prerokovanie pomoci obce pri organizácii Starosvetskej mlatby
Pomoc pri vrátení zabehnutého psa
Informácia o výsledku hygienickej kontroly inštalácie umývadla s teplou
vodou v práčovni
Doručenie písomností a dokumentov, žiadosť o umiestnenie dopravných
značiek, dochádzka aktivačných zamestnancov, stavebné konania
Urgencia na dodanie cenovej ponuky na demontáž eternitu z KD horná TH
Prerokovanie zmeny UP obce a majetku studne
Odovzdanie obecného auta na opravu bŕzd
Konzultácia k výkopu a e nového odpadu WC z KD Jalná
Konzultácia k požiadavke na montáž kamery k stojisku odpadov COOP Jalná
Odovzdanie dokumentácie k zameraniu studne a parkoviska
Čistenie a natieranie vyrezaných sôch v cintoríne
75. výročie, životné jubileum
Termín miestneho šetrenia k príprave veže na sušenie hadíc na pieskovanie
a farbenie
Prerokovanie dozoru rekonštrukcie hasične
Výmena chladiča na obecnom osobnom aute
Žiadosť o preparkovanie auta z dôvodu premiestnenie kontajnera na šatstvo
vyhlásenie požiarneho poplachu – horiaci podval na trati nad hornou
zástavkou
Uzavretie manželstva
Konzultácia k priebehu rekonštrukcie hasične na Jalnej
Sťažnosť na dymenie p. Homolom
Upozornenie na obťažovanie suseda dymom
Termín akcie pripomienka 75. výročia SNP
Pomoc pri odvoze nájdenej pneumatiky pri dolných závorách a uloženie
pneumatík na zbernom mieste pneumatík
Zapožičanie vlečky
Prerokovanie prípravy spomienky na letca Juraja Kriváňa
Miestne šetrenie k príprave veže na sušenie hadíc na pieskovanie a farbenie
Zapožičanie obecného auta
Prerokovanie kosenia obce
Odvoz stolov a lavíc na Ladno, výročná sv. omša
Miestne šetrenie možnosti postavenia multifunkčného krbu v gastroaltánku
na ihrisku Hrable
Prerokovanie opravy VZN k finančným pásmam v stravovaní
Nahlásenie spadnutého stromu pri Hrone po burke na cesta na záhumienky
Nahlásenie spadnutého stromu pri Hrone po búrke pri staničnom bufete
Nahlásenie spadnutých stromov pro Hrone po búrke
Nahlásenie spadnutého stromu na ceste nad obecným úradom
Nahlásenie spadnuté stromu nad obecným úradom žiadosť o výjazd DHZ
Nahlásenie spadnutého stromu nad obecným úradom
Žiadosť o pomoc pri prevoze javiska zo Zberka na Kľačany na akciu
Odovzdanie zváračských prác pre obec
Sťažnosť občanov na rozrytie hrádze na Jalnej traktorom na kosenie trávy

FARADAY, Krupa, Pelc
SMMP MOška, Suloec projekt
elektriky
D. Didi, kosenie
SOI BB,
CPP ZH, Jakubíková
J. Kubica, minibager
V. Škvarka, ul. Do doliny
V. Žilinská, J. Adamovič,
31.7.2019 L. Kováč

Inštalácia kamery pri COOP Jednote na Jalnej, prerokovanie preloženia
kamery na hojdačkovom Ihrisku, označenie miesta
Konzultácia k prívodu elektrickej energie do rekonštruovanej hasične na
Jalnej
koordinácia kosenia verejnej zelene
Konanie vo veci nálezu kontroly bezpečnosti detských ihrísk
Vyžiadanie potvrdenia o exekučnom nároku obce voči K. Kováčovej
Kontrola prác na betonáži zvodidiel mostíka v Kľačianskej doline
Dohovor vo veci voľne ponechávania odpadu na ulici (topánky)
Pomoc pri upratovaní zberného dvora, odvoz odpadov z rekonštrukcie
telocvične a D. Mališa z Dolnej ulice

