Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 28. februára 2011
Prílohy :
1. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2010 Materskej školy Nitiranske Rudno.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 Základnej školy 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 : Bc. Peter Iliaš – ospravedlnený
Milan Kútny - ospravedlnený
Prítomní : cca 20 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.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami OZ .
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice : Ing. Stanislavu Cagáňovú a Vladimíra
Vršku.
Do návrhovej komisie navrhol : Alenu Štrbákovú a Ing. Martina Špánika.
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 31.01.2011, či bola vyhotovená v zmysle priebehu rokovania a či
nemajú k textu zápisnice námietky a pripomienky.
Zápisnica zo zasadania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 31.01.2011 bola
jednomyseľne schválená.
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4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec.
Prečítal uznesenia z minulého zasadania OZ zo dňa 31.01.2011.
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ zo dňa 31.01.2011 od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010 – MŠ a ZŠ.
Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 Základnej školy v Nitrianskom Rudne
prečítal Mgr. Miloš Kupec – riaditeľ základnej školy.
Mgr. Miloš Kupec pripomenul, ţe došlo k výraznému zvýšeniu nákladov na elektrickú
energiu v škole a to z dôvodu, ţe sa vykonáva rekonštrukcia základnej školy.
Ing. Anton Katrena pripomenul, ţe treba upozorniť na tento problém dodávateľa stavby.
Zhotoviteľom je firma JOMIREÁL s.r.o., M. Bela 962/3, Nováky zastúpená p. Jozefom
Škadrom.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne vyvolať jednanie so zhotoviteľom
stavby - firmy JOMIERÁL s.r.o. Nováky, zastúpená p. Jozefom Škadrom, ohľadom
zvýšenia nákladov elektrickej energie v Základnej škole Nitrianske Rudno.
OZ vzalo na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 Základnej školy
v Nitrianskom Rudne.
Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2010 Materskej školy prečítala
p. Renáta Divékyová. – riaditeľka materskej školy.
OZ vzalo na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2010 Materskej školy
v Nitrianskom Rudne
6. Rôzne, došlá pošta
1. Starosta obce - Ţiadosť p. Struhárovej o riešenie prístupovej komunikácie do
ulice Školská .
Ţiadateľka p. Struhárová vo svojom liste ţiada o riešenie prístupovej
komunikácie do ulice Školská. Vo svojej ţiadosti uvádza, ţe ţiadosť ohľadom
riešenia prístupovej komunikácie bola podaná na obecný úrad v roku 2007
a keďţe uplynuli 3 roky doposiaľ sa nič nevyriešilo.
K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia.
Starosta obce informoval, ţe k tejto ţiadosti pristupuje seriózne. Vstúpil do
jednania aj s predstaviteľmi Povodia hornej Nitry Topoľčany, ktorí vykonali
obhliadku a navrhli určitý spôsob riešenia regulácie vodného toku ako aj jeho
premostenie.
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Ďalej uviedol, ţe je vypracovaný projekt na túto prístupovú komunikáciu
smerom od bytoviek aţ k spomínaným rodinným domom na ulici Školská
/ rodinný dom Struhárovcov a Plachých /. Keďţe v danej lokalite je schválená
podľa územného plánu obce výstavba rodinným domov, prístupová miestna
komunikácia bude vyuţitá aj pre ďalších občanov. Všetko to závisí od
finančných prostriedkov.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne predloţiť existujúcu
dokumentáciu na technické riešenie prístupovej komunikácie, deklarovať súhlas
vlastníkov dotknutých pozemkov na vybudovanie MK a vyvolať jednanie
s predstaviteľmi Povodia Hornej Nitry, prípadne ich pozvať na najbliţšie
zasadnutie OZ.
2. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno – Návrh
na vysporiadanie záväzkov ATC voči Obci Nitrianske Rudno za rok 2010,
vyplývajúcich zo zmluvy o nájme.
Konateľ ATC s.r.o. Nitrianske Rudno p. Mário Polóny navrhol :
1. za rok 2010 ATC Nitrianske Rudno s.r.o. uhradila 8 298,48 €
2. záväzok z titulu neuhradeného nájmu v zmysle zmluvy činí 8 298,48 € za túto
časť nájmu a I. štvrťrok 2011 ponúka obci započítať hodnotu terasy, ktorý
dala vypracovať obec : 18 065,84 € s DPH
3. pre rok 2011 poţaduje zhodnotiť súčasný stav na osobnom rokovaní
a navrhuje vziať do úvahy rozsah ponúk, ktoré boli podané do výberového
konania v r. 2010.
K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia.
Maroš Kohút navrhol, aby sa tento bod riešil na pracovnom stretnutí, kde sa
budú podrobne zaoberať týmto návrhom a dohodne sa záväzné stanovisko.
Poslanci OZ sa dohodli na spoločnom pracovnom stretnutí na deň 02.03.2011,
kde bude prizvaný aj konateľ ATC Nitrianske Rudno s.r.o. p. Mário Polóny.
K tomuto bodu boli prijaté nasledovné uznesenia :
OZ ukladá hlavnému kontrolórovi Obce Nitrianske Rudno Ing. Jánovi Drobcovi
vykonať kontrolu hospodárenia a majetku v ATC Nitrianske Rudno s.r.o.,
Priehrada II/l, 972 26 Nitrianske Rudno k 31.12.2010 v termíne do 15.03.2011.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne vysporiadať záväzky ATC
Nitrianske Rudno s.r.o. voči Obci Nitrianske Rudno za rok 2010.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie na deň
02.03.2011 s konateľom ATC Nitrianske Rudno s.r.o. p. Máriom Polónym
za účelom vysporiadania záväzkov ATC Nitrianske Rudno s.r.o. voči Obci
Nitrianske Rudno, vyplývajúce zo zmluvy o nájme.
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3. Starosta obce Jozef Pršo - Rozhodnutie o neschválení ţiadosti o nenávratný
finančný príspevok č. ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16.marca 2009 pre
opatrenie 4.1a Regenerácia sídel –Samostatne dopytovo orientované projekty.
- Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia z vlastného podnetu – názov projektu
„ Revitalizácia centrálnej zóny obce Nitrianske Rudno“ – o zrušení rozhodnutia
o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok a o vydaní rozhodnutia
o neschválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Starosta obce Jozef Pršo informoval, ţe Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky, riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
rozhodol nepokračovať v procese kontrahovania pri ţiadostiach o nenávratný
finančný príspevok prijatých v treťom kole tejto výzvy.
Starosta obce informoval, ţe dňa 01.03.2011 majú spoločné stretnutie starostovia
obcí, ktorí majú neschválené ţiadosti o NFP 4.1 a Regenerácia sídiel
s Ing. Milanom Muškom, výkonným podpredsedom ZMOS-u.
Stretnutie sa uskutoční v obci Revúcka Lehota.
OZ vzalo na vedomie Informáciu starostu obce Jozefa Pršu, ohľadom Rozhodnutí
o neschválení ţiadosti NFP č. ROP-4.1a-2009/01 Regenerácia sídel
a Revitalizácie centrálnej zóny obce Nitrianske Rudno o nenávratný finančný
príspevok.
4. Vladimír Vrška – predseda komisie výstavby územného plánovania a ŢP :
navrhovaní členovia komisie : Ing. Anton Katrena, Ing. Róbert Kluvanec
a JUDr. Milan Sobota.
OZ schvaľuje členov komisie výstavby, územného plánovania a ŢP v zloţení :
Ing. Anton Katrena, Ing. Róbert Kluvanec a JUDr. Milan Sobota.
5. Starosta obce Jozef Pršo – Odmeny poslancov za riadne, mimoriadne zasadania
OZ a za zasadanie OR.
Členovia Obecnej rady pri OZ v Nitrianskom Rudne Ing. Anton Katrena,
Vladimír Vrška a Maroš Kohút sa zriekli odmien za zasadnutia OR.
OZ schvaľuje odmeny poslancov za účasť na riadnych zasadnutiach OZ
v Nitrianskom Rudne vo výške 10,- € .
6. Starosta obce Jozef Pršo – Finančná komisia obce Nitrianske Rudno – Vykonanie
kontroly rozpočtu obce Nitrianske Rudno na rok 2011.
Finančná komisia v Nitrianskom Rudne vedená predsedom Ing. Martinom
Špánikom ukladá za úlohu HK obce Nitrianske Rudno Ing. Jánovi Drobcovi
kontrolu rozpočtu obce Nitrianske Rudno na rok 2011. Zároveň ţiada
o predloţenie zistených skutočností najneskôr do najbliţšieho zasadnutia OZ
/ 28.03.2011/.
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OZ ukladá hlavnému kontrolórovi obce Nitrianske Rudno Ing. Jánovi Drobcovi,
vykonať kontrolu rozpočtu obce Nitrianske Rudno na rok 2011 do najbliţšieho
zasadnutia OZ / 28.03.2011/ podľa predloţenej prílohy.

7. Diskusia :
Stanislava Cagáňová sa pýtala, ako sú vyriešené priestory kniţnice, ktoré
sa nachádzajú v priestoroch materskej školy.
Maroš Kohút navrhol, aby sa prerobil sklad uhlia v materskej škole, ktorý je
nevyuţitý a tak by sa mohli vytvoriť priestory pre kniţnicu alebo klub
dôchodcov.
Riaditeľka materskej školy p. Renáta Divékyová navrhla prerobiť priečkou
miestnosť, z ktorej by sa získali priestory pre kniţnicu a priestory aj pre spálňu
pre deti s tým, ţe kaţdá miestnosť by mala samostatný vchod.
Pani Ľubica Polónyová predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov a klubu dôchodcov
v Nitrianskom Rudne sa pýtala, v akom štádiu vybavovania sú priestory pre
dôchodcov . Priestory, ktoré teraz vyuţívajú u p. Jozefa Škadru ml. / budova
vedľa zdravotného strediska / sú finančne náročné.
Navrhovaná miestnosť je rekonštrukcia kotolne / v bývalej budove štátnych
majetkov / s tým, ţe sa musia vysporiadať vlastnícke vzťahy, lebo
spoluvlastníkom Obce Nitrianske Rudno je KR policajného zboru v Trenčíne.
Starosta obce Jozef Pršo informoval, ţe vstúpil do jednania so zástupcami KR
Policajného zboru v Trenčíne, a tí prisľúbili termín stretnutia do dvoch týţdňov.
v prípade, ţe sa stretnutie v najbliţších dňoch neuskutoční, starosta obce Jozef
Pršo informoval, ţe ich vyzve písomne.
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. 2/2011
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 28. februára 2011
A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 31.01.2011 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 Základnej školy v Nitrianskom Rudne.
3. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2010 Materskej školy v Nitrianskom
Rudne.
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4.

Informáciu starostu obce Jozefa Pršu, ohľadom Rozhodnutí o neschválení ţiadosti
NFP č. ROP-4.1a-2009/01 Regenerácia sídel a Revitalizácie centrálnej zóny obce
Nitrianske Rudno o nenávratný finančný príspevok.

B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 28.02.2011.
2. Návrhovú komisiu : Alenu Štrbákovú a Ing. Martina Špánika.
3. Overovateľov zápisnice : Ing. Stanislavu Cagáňovú a Vladimíra Vršku.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 31.01.2011.
5. Členov komisie výstavby, územného plánovania a ŢP v zloţení :
Ing. Anton Katrena, Ing. Róbert Kluvanec a JUDr. Milan Sobota.
6. Odmeny poslancov za účasť na riadnych zasadnutiach OZ v Nitrianskom Rudne
vo výške 10,- €.

C. Ukladá :
1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, vyvolať jednanie so zhotoviteľom
stavby – firmy JOMIREÁL s.r.o. Nováky, zastúpená p. Jozefom Škadrom,
ohľadom zvýšenia nákladov elektrickej energie v Základnej škole Nitrianske
Rudno.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, predloţiť existujúcu dokumentáciu
na technické riešenie prístupovej komunikácie, deklarovať súhlas vlastníkov
dotknutých pozemkov na vybudovanie MK a vyvolať jednanie s predstaviteľmi
Povodia Hornej Nitry, prípadne ich pozvať na najbliţšie zasadnutie OZ.
3. Hlavnému kontrolórovi obce Nitrianske Rudno Ing. Jánovi Drobcovi, vykonať
kontrolu hospodárenia a majetku v ATC Nitrianske Rudno s.r.o., Priehrada II/1,
972 26 Nitrianske Rudno k 31.12.2010 v termíne do 15.03.2010.
4. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, vysporiadať záväzky ATC Nitrianske
Rudno s.r.o. voči Obci Nitrianske Rudno za rok 2010.
5. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie na deň 02.03.2011
s konateľom ATC Nitrianske Rudno s.r.o. p. Máriom Polónym za účelom
vysporiadania záväzkov ATC Nitrianske Rudno s.r.o. voči Obci Nitrianske
Rudno, vyplývajúce zo zmluvy o nájme.
6. Hlavnému kontrolórovi Obce Nitrianske Rudno Ing. Jánovi Drobcovi, vykonať
kontrolu rozpočtu obce Nitrianske Rudno na rok 2011 do najbliţšieho
zasadnutia OZ / 28.03.2011/ podľa predloţenej prílohy.
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9. Záver :
Po prečítaní prijatých uznesení, starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 19.30 hodine.

Overovatelia zápisnice
Ing. Stanislava Cagáňová
Vladimír Vrška

..............................................
………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 28.02.2011

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce
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