Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 31. januára 2011
Prílohy :
1. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne na rok 2011.
2. Paušálna náhrada nákladov za pouţité vecí a majetku Obce Nitrianske Rudno.
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Jozef Pršo – starosta obce
Ing. Ján Drobec – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka

Neprítomní :
Prítomní : cca 25 občanov
Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine
Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice
určenie zapisovateľky / starosta obce /.
3. Schválenie zápisnice z prechádzajúceho zasadnutia OZ
4. Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010 – MŠ a ZŠ
6. Došlá pošta, rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení
9. Záver
1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 12
zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal poslancov a
prítomných občanov.
Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ navrhli, aby bod 5 „ Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010 – MŠ, ZŠ “
bol odloţený do budúceho zasadnutia OZ z dôvodu, ţe neboli prítomní na zasadnutí OZ
riaditeľ ZŠ a riaditeľka MŠ, aby zdôvodnili a podrobne vysvetlili plnenie rozpočtu.
Program rokovania s odloţeným bodom „5.“ bol jednomyseľne schválený prítomnými
poslancami OZ .
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice : Ivana Kováčika a Maroša Kohúta.
Do návrhovej komisie navrhol : Alenu Štrbákovú a Milana Kútneho.
Návrhy boli schválené.
Za zapisovateľku určil p. Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo dňa 22.12.2010, či bola vyhotovená v zmysle priebehu rokovania a či
nemajú k textu zápisnice námietky a pripomienky
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Zápisnica zo zasadania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 22.12.2010 bola
jednomyseľne schválená.
4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec.
Prečítal uznesenia z minulého zasadania OZ zo dňa 22.12.2010.
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ zo dňa 22.12.2010 od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010 – MŠ a ZŠ sa odkladá.
OZ odkladá plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010 – MŠ a ZŠ v Nitrianskom Rudne
do budúceho zasadnutia OZ.
6. Rôzne, došlá pošta
1. Starosta obce - Rada školy pri ZŠ Nitrianske Rudno, Školská 492/15, 972 26
Nitrianske Rudno - informácia o delegovaní členov do RŠ pri ZŠ Nitrianske
Rudno.
Nakoľko sa v roku 2010 konali komunálne voľby, došlo k zmene obecného
zastupiteľstva a z tohto dôvodu je potrebné delegovať nových zástupcov do rady
školy.
OZ volí zástupcov do Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno v zložení :
Bc. Peter Iliaš, Milan Kútny, Ivan Kováčik, Alena Štrbáková.
2. Starosta obce – Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66 , 972 26
Nitrianske Rudno – Ţiadosť o delegovanie členov obecného zastupiteľstva
do Rady školy Materskej škole Nitrianske Rudno.
OZ volí zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Nitrianske Rudno v zložení :
Vladimír Vrška, Maroš Kohút, Ing. Stanislava Cagáňová, Ing. Martin Špánik.
3. Starosta obce - Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66,
972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o uvoľnenie spálne pre detí 4. triedy.
Riaditeľka MŠ Nitrianske Rudno Renáta Divékyová vo svojej ţiadosti prosí
obecné zastupiteľstvo o riešenie presunu obecnej kniţnice, ktorá je v priestoroch
materskej školy do iných priestorov v obci.
Ako dôvod uvádza, otvorenie štvrtej triedy a zvýšenie počtu detí.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, riešiť priestory obecnej
kniţnice s riaditeľom Základnej školy v Nitrianskom Rudne Mgr. Milošom
Kupcom.
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4. Telovýchovná jednota Priehrada Nitrianske Rudno, ul. Športová č. 24
972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o pridelenie pouţitých plastových okien.
Telovýchovná jednota vo svojej ţiadosti ţiada o pridelenie 7 ks. pouţitých
plastových okien demontovaných z budovy Základnej školy v Nitrianskom
Rudne. Okná budú pouţité ako súčasť rekonštrukcie šatní v areáli ihriska TJ
Priehrada Nitrianske Rudno.
OZ schvaľuje uzavretie kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou Nitrianske Rudno
a TJ Priehrada Nitrianske Rudno, ohľadom odpredaja 7 ks. plastových okien
v cene 1 €.
5. Telovýchovná jednota Priehrada Nitrianske Rudno, ul. Športová č. 24,
972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o spravovanie viacúčelového ihriska
v areáli ATC Nitrianske Rudno.
Telovýchovná jednota Priehrada Nitrianske Rudno ţiada spravovať
viacúčelové ihrisko, nachádzajúce sa v areáli ATC Nitrianske Rudno za
podmienok, aké boli doteraz určené.
OZ schvaľuje Telovýchovnú jednotu Priehrada Nitrianske Rudno spravovať
viacúčelové ihrisko, nachádzajúce sa v areáli ATC Nitrianske Rudno
do 31.12.2011 za podmienok, ktoré boli určené doterajším správcom.
6. Starosta obce – Návrh - Paušálna náhrada nákladov za zapoţičanie vecí a majetku
Obce Nitrianske Rudno. / Návrh je prílohou tejto zápisnice /.
Jedná sa o zvýšenie poplatkov prenájmu zasadačky, zapoţičanie inventáru
zasadačky a kuchyne, fotokópie dokladov, faxové sluţby a podobne.
OZ schvaľuje paušálnu náhradu nákladov za zapoţičanie vecí a majetku Obce
Nitrianske Rudno podľa predloţeného návrhu.
7. Starosta obce - Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
OZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne
na rok 2011 podľa predloţeného návrhu.
8. Marta Kohútová, Hlavná č. 382/15, 972 26 Nitrianske Rudno- Pripomienka
k návrhu rozpočtu na rok 2011.
Pripomienka k návrhu rozpočtu na rok 2011 bola daná z dôvodu, ţe
v schválenom rozpočte obce neboli rozpočtované finančné prostriedky
na vybudovanie inţinierskych sietí na ulici Podhorská.
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Starosta obce Jozef Pršo informoval, ţe projekt vypracuje Stredoslovenská
energetika, a.s. Ţilina na svoje náklady a ţiadatelia k výstavbám rodinných domov
si uhradia len pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy / prípojku / v cene 200 €.
Ďalej starosta obce Jozef Pršo informoval, ţe poskytne ţiadateľom súhlasné písomné
stanovisko k výstavbám rodinných domov.
OZ vzalo na vedomie ţiadosť Marty Kohútovej Nitrianske Rudno č. 382/15
a informáciu starostu obce Jozefa Pršu, ohľadom riešenia inţinierskych sietí na ulici
Podhorská, Sama Chalupku, Madvová.
9. Starosta obce Jozef Pršo – Zloţenie jednotlivých komisií nasledovne :
-

komisia výstavby a územného plánovania – predseda Vladimír Vrška.

Navrhovaní členovia : Ing. Anton Katrena, JUDr. Milan Sobota, Ing. Róbert
Kluvanec, Ing. Rastislav Kohút, Ing. Marian Kupka,
Marta Kohútová, Ján Briatka.
Za zloţenie komisie hlasovali : Vladimír Vrška, Ing. Martin Špánik, Maroš Kohút
a Milan Kútny.
Zdrţali sa :

Ivan Kováčik, Ing. Anton Katrena, Peter Iliaš

Proti hlasovali :

Ing. Stanislava Cagáňová a Alena Štrbáková

OZ neschvaľuje členov komisie výstavby a územného plánovania v zloţení :
Ing. Anton Katrena, JUDr. Milan Sobota, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Rastislav
Kohút, Ing. Marián Kupka, Marta Kohútová, Ján Briatka.
OZ ukladá predsedovi komisie výstavby a územného plánovania p. Vladimírovi
Vrškovi, navrhnúť ďalších členov komisie do budúceho zasadnutia OZ.
Ing. Stanislava Cagáňová a Alena Štrbáková informovali, ţe do komisie by mali
byť navrhnutí odborníci zo stavebníctva a počet členov by mal byť
v menšom zloţení.
-

finančná komisia : predseda Ing. Martin Špánik
navrhovaní členovia : Ing. Stanislava Cagáňová a Ing. Peter Rambala

OZ schvaľuje finančnú komisiu v zloţení :
- predseda Ing. Martin Špánik
- členovia : Ing. Stanislava Cagáňová a Ing. Peter Rambala
-

sociálna komisia : predsedkyňa Ing. Stanislava Cagáňová
navrhovaní členovia : Janka Besedová, Ľubica Pánisová, Mária Drobcová, Mária
Seifertová.
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-

-

-

-

OZ schvaľuje sociálnu komisiu v zloţení :
predseda Ing. Stanislava Cagáňová
členovia : Janka Besedová, Ľubica Pánisová, Mária Drobcová, Mária Seifertová.
kultúrna komisia : predsedkyňa Alena Štrbáková
navrhovaní členovia : Iveta Bártova a Viera Jurenková
OZ schvaľuje kultúrnu komisiu v zloţení :
predsedkyňa : Alena Štrbáková
členovia : Iveta Bártova a Viera Jurenková
komisia športu : predseda Ivan Kovačík
navrhovaní členovia : Zdeněk Wiederman a Róbert Štrbák
OZ schvaľuje komisiu športu v zloţení :
predseda : Ivan Kovačík
členovia : Zdeněk Wiederman a Róbert Štrbák
komisia ochrany verejného poriadku: predseda Bc. Peter Iliaš
navrhovaní členovia : Miroslav Harag a Ľudovít Mazán ml.
OZ schvaľuje komisiu ochrany verejného poriadku v zloţení :
predseda Bc. Peter Iliaš
členovia : Miroslav Harag a Ľudovít Mazán ml.
komisia obchodu, podnikania a cestovného ruchu : predseda Milan Kútny
navrhovaní členovia : Maroš Kohút, Ján Vyškrabka, Ján Briatka a Ing. Róbert
Kluvanec
OZ schvaľuje komisiu obchodu, podnikania a cestovného ruchu v zloţení :
predseda Milan Kútny
členovia : Maroš Kohút, Ján Vyškrabka, Ján Briatka a Ing. Róbert Kluvanec.
komisia pre spoluprácu so spoločenskými a záujmovými organizáciami –
predseda Maroš Kohút
navrhovaní členovia : Ing. Peter Rambala, Jaroslav Mazán ml.

OZ schvaľuje komisiu pre spoluprácu so spoločenskými a záujmovými
organizáciami v zloţení :
- predseda Maroš Kohút
- členovia : Ing. Peter Rambala a Jaroslav Mazán ml.
10. Starosta obce Jozef Pršo – Odmeny poslancov za riadne zasadnutie OZ
za mimoriadne OZ
za zasadnutie rady
Poslanci OZ sa dohodli, ţe tento bod odloţiť na prerokovanie do budúceho
zasadnutia OZ.
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OZ odkladá prerokovať odmeny poslancov za riadne, mimoriadne OZ a za zasadnutie
OR do budúceho zasadnutia OZ.
11.Starosta obce Jozef Pršo – Nájomny vzťah ATC s.r.o. Nitrianske Rudno
K tomuto bodu sa viedla dlhá rozsiahla diskusia.
Poslanci OZ navrhujú zriadiť obecnú s.r.o., ktorá by spravovala ATC s.r.o. Nitrianske
Rudno, vozový park / dopravu / a čističku odpadových vôd.
Maroš Kohút informoval, ţe zamestnanci obecnej prevádzky by boli vyťaţení
celoročne v obci ale aj v areáli autocampingu.
Doterajší nájomca si neplní podmienky, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy.
Pri zriadení obecnej s.r.o, by sa ponechala pizzéria a bar doterajšiemu nájomcovi
p. Máriovi Polónymu a ostatný majetok by spravovala obecná s.r.o.
Do diskusie sa zapojili aj zamestnanci obecného úradu.
Milan Škadra informoval, ţe takáto prevádzka tu uţ v minulosti bola zriadená a obec
na to doplatila s tým, ţe musela uhradiť všetky dlhy. Obec takto musela predať
administratívnu budovu bývalých štátnych majetkov a lukratívne pozemky v centre
obce.
V dnešnej dobe by táto budova plnila svoj účel, či by bola vyuţitá pred klub
dôchodcov, prípadne pre obecnú kniţnicu a iné účely.
Róbert Štrbák informoval, ţe nákladné automobily, ktoré obec vlastní sú vo veľmi
zlom technickom stave, vyţadujú si nemalé finančné prostriedky na ich opravu
a údrţbu. Podnikať s takýmito nákladnými autami nie je moţné.
Ďalej uviedol, ţe sa zúčastnil viackrát zasadnutí obecných zastupiteľstiev a navrhoval
zakúpiť nový traktor – Zetor a hlavne výkonnejší, ktorý by slúţil na odhŕňanie
miestnych komunikácii, ktoré sa nachádzajú na ulici Sama Chalupku, Podhorská,
Čsl. partizánov, Štúrová, Jilemnického a Pod borinou, ale jeho poţiadavka nebola
nikdy akceptovaná.
Peter Plachý sa prihlásil do diskusie a informoval, ţe podnikanie s dopravou si
vyţaduje veľké finančné prostriedky, či uţ pri úhrade cestnej dane, poistenie vozidiel,
zavedenie kotúčov do nákladných. áut, ktoré sú povinné a podobne.
Mário Polóny – nájomca ATC s. r. o. Nitrianske Rudno informoval, je ťaţké niečo
budovať v areáli autocampingu, keď pozemky sú väčšinou vo vlastníctve
súkromných osôb.
Ďalej Mário Polóny uviedol, ţe sa snaţil dohodnúť a vyjasniť si podmienky
ohľadom nájmu ATC s.r.o., ale zo strany obce nebol záujem, dohodnuté stretnutia
boli viackrát zrušené.
V minulosti sa odvádzali finančné prostriedky do obce, ale v ATC s.r.o. sa nič
nebudovalo. Finančné prostriedky investoval do technického zhodnotenia :
rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie oplotenia a podobne.
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Do technického zhodnotenia boli investované finančné prostriedky
vo výške: cca 66 000 € a v hotovosti do obce boli uhradené finančné prostriedky
vo výške : 33 000,- €.
Ján Vrban informoval, ţe takýto krok pri zriadení obecnej s.r.o. je potrebné dobre
zváţiť, premyslieť a mal by byť vypracovaný podnikateľský zámer - plán.
Ing. Martin Špánik informoval, ţe mal vypracovať podnikateľský zámer k zriadeniu
obecnej s.r.o., ale pre krátkosť času to nebolo moţné.
Starosta obce Jozef Pršo informoval, ţe nesúhlasí so zriadením obecnej s.r.o.-čky,
kým nie je predloţený podnikateľský zámer – plán. Je potrebné uvedený zámer
riadne zváţiť a premyslieť, aby bol prospešný pre obec a občanov.
Starosta obce Jozef Pršo navrhol, aby sa rokovanie ohľadom prenájmu ATC s.r.o.
odloţilo s tým, ţe zvolá do 14 dní mimoriadne zasadnutie OZ.
OZ ukladá Ing. Martinovi Špánikovi pripraviť podnikateľský zámer – plán za účelom
zriadenia obecnej s.r.o. do zvolania najbliţšieho mimoriadneho OZ.
7. Diskusia :
Do diskusie sa zapojila p. Emília Plachá, ktorá informovala, ţe nie je za predaj ATC
s r.o. Nitrianske Rudno. Ďalej sa pýtala na reguláciu a prekrytie potoka, vedľa jej
rodinného domu na ulici Školská.
Starosta obce Jozef Pršo odpovedal, ţe sa bude vykonávať regulácia a čistenie potokov
v priebehu tohto roka aj na ulici Školská, Jána Bottu. Minulý týţdeň sa uskutočnila
obhliadka týchto vodných tokov so zástupcami slovenského vodohospodárskeho
podniku, ktorí spravujú tieto vodné toky.
Starosta obce Jozef Pršo oslovil pracovníčku obecného úradu p. Miroslavu Kútnu,
aby poslancov OZ informovala o pridelení obvodov - časti ulíc v Nitrianskom Rudne.
Ing. Stanislava Cagáňová – Podhorská, časť Hlavná / po most J.Bottu/, Poštová
Ivan Kováčik
- Štúrová, Hviezdoslavova, Sama Chalúpku
Vladimír Vrška
- Hlboká ceta, Čsl. partizánov
Alena Štrbáková
- Jána Bottu, Školská, Hlavná /časť Hlavnej od mostu J. Bottu
po materskú školu /
Maroš Kohút
- Pod Borinou, Jilemnického, Okruţná
Milan Kútny
- Predné Záhumnie, Madvová, Mladých budovateľov
Ing. Martin Špánik
- Hlavná / bytovky, ul. k Ing. Pánisovi, /, Športová, Janka
Kráľa
Bc. Peter Iliaš
Hlavná / od MŠ po Máriu Pánisovú/, Sládkovičová,
Priehrada – rekreačné stredisko / chatová oblasť /.
Starosta obce Jozef Pršo informoval, aby občania svoje poţiadavky, pripomienky,
námietky predkladali poslancom, ktoré sa budú riešiť na zasadnutiach OZ.
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Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, starosta obce Jozef Pršo poţiadal členku návrhovej
komisie Alenu Štrbákovú, aby prečítala prijaté uznesenia.
8. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 1/2011
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 31. januára 2011

A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 22.12.2010 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Ţiadosť Marty Kohútovej, bytom Nitrianske Rudno č. 382/15 a informáciu starostu
obce Jozefa Pršu, ohľadom riešenia inţinierskych sietí na ulici Podhorská, Sama
Chalúpku, Madvová.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 31.01.2011 s odloţeným
bodom „5“.
2. Návrhovú komisiu : Alenu Štrbákovú a Milana Kútneho
3. Overovateľov zápisnice : Ivana Kováčika a Maroša Kohúta.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 22.12.2010.
5. Uzavretie kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou Nitrianske Rudno a TJ Priehrada
Nitrianske Rudno, ohľadom odpredaja 7 ks plastových okien v cene 1,-€.
6. Telovýchovnú jednotu Priehrada Nitrianske Rudno spravovať viacúčelové ihrisko,
nachádzajúce sa v areáli ATC Nitrianske Rudno do 31.12.2011 za podmienok, ktoré
boli určené doterajším správcom.
7. Paušálnu náhradu nákladov za zapoţičanie veci a majetku Obce Nitrianske Rudno
podľa predloţeného návrhu.
8. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne na rok 2011.
9. Finančnú komisiu v zloţení : predseda Ing. Martin Špánik
členovia : Ing. Stanislava Cagáňová a Ing. Peter Rambala
Sociálnu komisiu v zloţení : predsedkyňa Ing. Stanislava Cagáňová
členovia : Janka Besedová, Ľubica Pánisová, Mária
Drobcová, Mária Seifertová.
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Kultúrnu komisiu v zloţení : predsedkyňa Alena Štrbáková
členovia : Iveta Bártova a Viera Jurenková
Komisiu športu v zloţení :

predseda Ivan Kováčik
členovia : Zdeněk Wiederman, Róbert Štrbák

Komisiu ochrany verejného poriadku : predseda Bc. Peter Iliaš
členovia : Miroslav Harag, Ľudovít Mazán ml.
Komisiu obchodu, podnikania a cestovného ruchu : predseda Milan Kútny
členovia :Maroš Kohút, Ján Vyškrabka, Ing. Róbert Kluvanec
Ján Briatka.
Komisiu pre spoluprácu so spoločenskými a záujmovými organizáciami v zloţení :
predseda Maroš Kohút, členovia : Ing. Peter Rambala a Jaroslav Mazán ml.
C. Neschvaľuje :
1. Členov komisie výstavby a územného plánovania v zloţení :
Ing. Anton Katrena, JUDr. Milan Sobota, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Rastislav
Kohút, Ing. Marián Kupka, Marta Kohútová, Ján Briatka.
D. Odkladá :
1. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010 MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno
2. Prerokovať odmeny poslancov za riadne, mimoriadne zasadnutia OZ a za
zasadnutie obecnej rady do budúceho zasadnutia OZ.
3. Riešenie nájomného vzťahu ATC s.r.o. Nitrianske Rudno a zriadenie
obecnej s.r.o. do / 14 dní / zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ
E. Volí :
1. Zástupcov do Rady školy pri Základnej škole Nitrianske Rudno v zloţení :
Bc. Peter Iliaš, Milan Kútny, Ivan Kováčik, Alena Štrbáková
2. Zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Nitrianske Rudno v zloţení :
Vladimír Vrška, Maroš Kohút, Ing. Stanislava Cagáňová, Ing. Martin Špánik.
F. Ukladá :
1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, riešiť priestory obecnej kniţnice
s riaditeľom Základnej školy v Nitrianskom Rudne Mgr. Milošom Kupcom.
2. Predsedovi komisie výstavby a územného plánovania p. Vladimírovi
Vrškovi, navrhnúť ďalších členov komisie do budúceho zasadnutia OZ.
3. Ing. Martinovi Špánikovi pripraviť podnikateľský zámer – plán za účelom
zriadenia obecnej s.r.o. do zvolania najbliţšieho mimoriadneho zasadnutia OZ
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9. Záver :
Po prečítaní prijatých uznesení, starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 20.30 hodine.

Overovatelia zápisnice
p. Ivan Kováčik

…………………………..

p. Maroš Kohút

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 31.01.2011

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce
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