Školenia, školenia, školenia
Napísal Tomáš Kolembus
Sobota, 05 Február 2011 15:32 - Posledná úprava Sobota, 05 Február 2011 15:35

{phocagallery
view=category|categoryid=128|imageid=5913|detail=0|displayname=1|displaydetail=1|displaydo
wnload=1|float=left|imageshadow=shadow1}

Ahojte všetci, už dlhšie som sa neozval. Povedal som si, že keď napíšem novinky tak 2x do
mesiaca to bude úplne stačiť. Takže čo som robil posledné dva týždne? Posledné týždne sa
nesú v znamení školení, preto som dal aj takýto titulok. Školenia väčšinou organizuje RVC Nitra
(Regionálne vzdelávacie centrum). Úplne prvé školenie som obsolvoval 25. januára a bolo na
tému "Novela zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení". Dá sa povedať, že zákon o obecnom
zriadení je najdôležitejší zákon obce. Školenie viedla JUDr. Helena Spišiaková a môžem
povedať, že to malo vysokú úroveň. Všetko čo povedala aj konkretizovala na príkladoch, ktoré
sa stali. Takže som tomu aj trochu rozumel :)))

26. januára som absolvoval ešte jedno školenie, organizoval ho stavebný úrad v Nitre a týkalo
sa stavebného zákona. Len pre Vašu informáciu obce zlatomoraveckého okresu majú zriadený
tzv. spoločný obecný úrad, ktorí sídli v Zlatých Moravciach a vybavuje pre obce rôzne
náležitosti napr. stavebné povolenia. V praxi to znamená asi toľko že nemusíme chodiť všetko
vybavovať do Nitry. Tento úrad som už bol asi 2x navštíviť je tam taká milá pani :))) Čo som
zatiaľ pochopil tak k akejkoľvek stavbe je potrebné strašne veľa papierovačiek, najnovšie by o
tom vedel rozpravávať Kajo Lukáč, ktorý to teraz všetko vybavuje, aby mohol začať stavať. V tej
istej budove sídli aj správa katastra Zlaté Moravce, tak som si dohodol zatiaľ len také
zoznamovacie stretnutie s riaditeľom Ing. Marekom Illéšom. Teraz prejdem na tento týždeň. V
novom týždni ma čakali ďalšie dve školenia. Prvé som absolvoval 1. februára na tému Vnútorné
normy a štatút obce. Školenie viedol Mgr. Ladislav Briestenský. Je to starší kultivovany pán s
množstvom skúseností a školenie bolo veľmi zaujímavavé. Venoval sa hlavne tvorbe noriem a
ako urobiť dobrý štatút obce. Štatút obce je ako ústava obce. Pán Briestenský sa dosť dlho
venoval jeho tvorbe. Povedal, že na vytvorenie štatútu obce neexistuje vzor, lebo každá obec je
niečim špecifická. Včera t.j. piatok 4. februára ma čakalo posledné školenie na tému Vedenie
zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev, opäť to malo byť s pánom Briestenským.
Nastala však zmena programu. Novozvolený primátor Zlatých Moraviec a šéf spoločného
obecného úradu zvolali rokovanie na 9:00 do ZM, tak som musel preložiť školenie v Nitre na
budúci týždeň štvrtok. Rokovanie prebiehalo vo veľmi priateľskej atmosfére, zoznámil som sa s
ďalšími starostami obci okresu Zlaté Moravce. Po skončení tohto rokovania začalo rokovanie
Požitavského regiónu, ktorého členom je aj naša obec, takže vlastne sme hneď pokračovali v
tej istej zostave na ďalšiu tému. Zvolili sme nového predsedu, resp. predsedníčku stala sa ňou
pani starostka Hosťoviec. Asi takého boli moje posledné dva pracovné týždne, plné školení a
stretnutí. Ešte v skratke poviem čo som riešil. Opäť sme mali problémy s verejným osvetlením,
tentokrát to bola vetva pri Štucikových, ulice Družstevná, Školská, Pod Vŕškami, Športová. Pri
silnejších mrazoch nám tam zamrznú hodiny, ktoré zastanú a tým pádom sa nespustia svetlá
na stanovený čas. Problémy boli asi dva dni, keď sa svetlá ráno nespustili. Situáciu som
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konzultoval s elektrikárom. Následne sme sa rozhodoli vymeniť hodiny a teraz nám to už snáď
konečne bude fungovať. Ďalším problémom boli tzv. čierne skládky, teda boli. To by bolo asi
ako splnenie sna, keby neboli. Ja viem že budú ďalej. Upozornilo ma viacero spoluobčanov, že
hore kúsok za Blaškovými na parkovisku, určite to všetci poznáte, máme "zložené" nárazníky z
osobných áut. Podľa všetkého tam zastal kamión a proste tam zložil narazniky a odišiel.
Neviem, resp. ani to nechcem pomenovať ako ma to naštvalo. Proste nemam na toto už ani
slov. Ale zbytočne by sme lamentovali. Previezli sme ten bordel na našu skládku. Bolo toho za
dve ávie. Stále dúfam, že niektorí ľudia dostanú rozum ale to je odomňa asi trúfalosť.
Samozrejme o ďalších ložiskách čiernych skladok vieme, napr. pri topoloch, pod Skýcovom a
iné. Odstránenie to sú len ďalšie obecné náklady. Takže tí, ktorí to takto vyvážate hocikde
rozmyšlajte o tom čo vôbec robíte. Ešte som chcel pripomenúť, že dnes som bol otvoriť tradičný
pochod okolo dediny. Aj touto cestou by som chcel poďakovať organizátorom za prejavené
úsilie. Dnes sa ešte zúčastním ping pongového zápasu našich áčkarov. Zajtra mám tiež bohatý
program. Myslím, že to tu môžem napísať. Náš pán farár Pluta oslavuje okrúhle jubileum, tak
mu aj touto cestou chcem zagratulovať, osobne až zajtra ráno. V popoludňajších hodinách bude
mať premiéru hra Škriatok, ktorú naštudoval náš divadelný súbor Hrušov. Ešte nie je isté či sa
bude hrať, lebo súbor ma problémy s virózou, ktora postihla niektorých hercov. Vopred ďakujem
divadelnému súboru za vykonanú prácu. No a ešte na záver chcem poznamenať že
momentálne nie som často v úrade, ale vždy to ma svoju príčinu, takže buďte trpezlivý. Keď ma
tam nenájdete, tak ma kontaktujte telefonicky a dohodneme si termín stretnutia. Nie všetko sa
dá vybaviť telefonicky od stola, tak to prosím chápte.

P.S. Napísanie dnešného článku trvalo cca 2 hodiny, pokračovanie nabudúce.

Tomáš
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