Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolané dňa 13. 4. 2011
________________________________________________________________

Prílohy:
1. Správa o kontrolnej činnosť za rok 2010
2. Správa o kontrole zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Nitrianske Rudno v rozsahu
§ 18d, ods.2,písm.c/ zák.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
3. Dohoda o uznaní a úhrade záväzkov
4. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme ATC zo dňa 1.3. 2006
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Prítomní:

- poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice,
- Jozef Pršo – starosta obce
- Nataša Luptáková – zapisovateľka
- asi 10 občanov obce
Začiatok zasadnutia OZ o 18,00 hodine.

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie /starosta obce/
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve ATC zo dňa 1. 3. 2006
Rôzne, došlá pošta
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle §-u 12 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.
Privítal prítomných poslancov a občanov a viedol rokovanie OZ.
Ospravedlnil neprítomnosť Ing. Drobca – hlavného kontrolóra obce, z dôvodu
pracovnej vyťaţenosti.
Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami OZ.
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Ivana Kováčika a Maroša Kohúta.
Do návrhovej komisie navrhol: Alenu Štrbákovu a Milana Kútneho.
Za zapisovateľku určil Natašu Luptákovú – pracovníčku OcÚ.
Návrhy boli schválené.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia.
Starosta obce vyzval overovateľov zápisnice, aby sa vyjadrili k zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia OZ /zo dňa 28.2.2011/ , či bola vyhotovená v zmysle
priebehu rokovania a či nemajú námietky.
Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia bola jednomyseľne schválená.
4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Prečítal uznesenia z minulého
zasadnutia /28.2.2011/. Podotkol, ţe správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 a správa
o kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti pri hospodárení a nakladaní
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s majetkom Obce Nitrianske Rudno boli poslancom doručené domov. Správa
o kontrole rozpočtu obce na rok 2011 bude predloţená do budúceho zasadnutia.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ.
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.
OZ berie na vedomie Správu o kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Nitrianske Rudno
v rozsahu §18d, ods. 2, písm. c) zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Pri správe o hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Nitrianske Rudno pani
Štrbáková Alena odporúčila kontrolu majetku v ATC, nakoľko inventarizácia ku dňu
31. 12. 2010 nebola vykonaná správne. Bolo prijaté uznesenie.
OZ ukladá obecnému úradu vymenovať inventarizačnú komisiu, ktorá vykoná
inventarizáciu majetku ATC do 31. 08. 2011.
5. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve ATC zo dňa 01. 03. 2006 a Dohoda o uznaní
a úhrade záväzkov.
Po rozprave poslancov starosta spresnil znenie Dodatku č. 2 a dal hlasovať.
OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme ATC zo dňa 01. 03.
2006.
OZ schvaľuje Dohodu o uznaní a úhrade záväzkov medzi Obcou Nitrianske
Rudno a dlţníkom ATC Nitrianske Rudno, s. r. o. , Priehrada II/1, Nitrianske
Rudno
6. Rôzne, došlá pošta
Starosta obce predloţil ţiadosti a spisy prerokované na zasadnutí OR zo dňa
21. 03. 2011
Anton Pršo, Rudnianska Lehota 176 – ţiada o prenájom obecného priestoru za účelom
dočasného umiestnenia okrasných drevín. Ţiada uţívať priestor vo výmere 200 m2.
OZ súhlasí s uţívaním verejného priestranstva (priestor medzi budovou
zasadačky obecného úradu a asfaltovou cestou) o výmere 200 m2. Cena za
uţívanie bude stanovená v zmysle VZN Obce Nitrianske Rudno č. 6/2008
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní v katastrálnom území
Obce Nitrianske Rudno.
Klub dôchodcov v Nitrianskom Rudne – ţiada o vytvorenie trvalých priestorov pre
činnosť Klubu dôchodcov v našej obci. T. č. uţívajú priestory, za ktoré Obec platí
nájom 150€ mesačne a toto riešenie je zrejmé dočasné.
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OZ súhlasí s rekonštrukciou skladu uhlia v Materskej škole v Nitrianskom Rudne
na zriadenie Klubu dôchodcov.
Ing. Ladislav Centár, Šimonovianska 5/18, 958 03 Partizánske, Ing. Ivan Mäsiar,
Dolné Vestenice – ţiadajú o vyjadrenie k projektovému zámeru výstavby rekreačnej
chalupy v rekreačnej lokalite pri priehrade, pričom Stredoslovenská energetika, Ţilina
plánuje v danej lokalite vybudovať trafostanicu, ktorá vyrieši problémy s dodávkami
elektriny.
OZ súhlasí s výstavbou trafostanice v rekreačnej lokalite pri priehrade a pri
rozšírení územného plánu Obce za zámerom výstavby bude táto lokalita zahrnutá
do územného plánu obce.
Prihláška do prvého realizačného projektu – starosta Obce informoval o podpísaní
a podaní prihlášky do prvého realizačného projektu – Program revitalizácie krajiny a
integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 – čistenie vodných tokov v k. ú.
Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie informáciu starostu o podaní prihlášky do prvého
realizačného projektu.
Zápis zo stretnutia starostu Obce Nitrianske Rudno Jozefa Pršu a p. riaditeľa
Povodia Váhu Topoľčany p. Jursa zo dňa 11. 3. 2011
Obe strany sa dohodli, ţe riaditeľ povodia Hornej Nitry zabezpečí prekrytie potoka
na Bottovej ulici, Podskalského potoka a ďalšie úpravové práce ďalších potokov
Obce Nitrianske Rudno, ktoré budú slúţiť ako protipovodňové opatrenia v budúcom
období k čomu je potrebné jednať s vlastníkmi dotknutých pozemkov o povolení
posunutia koryta rieky. Ďalšou dohodou bolo osadenie nových lámp na hrádzi, kde
podmienkou je, ţe Obec Nitrianske Rudno poskytne elektrikársku plošinu.
OZ berie na vedomie Zápis zo stretnutia starostu Obce Nitrianske Rudno
a riaditeľa Povodia Váhu Topoľčany Ing. Mariánom Jursom zo dňa 11. 03. 2011
Daniela Dávidová, ul. Jahodová 1913/23, 911 01 Trenčín – ţiada o zmenu územného
plánu obce za účelom výstavby rodinných domov.
Záujmom poslancov je rozšírenie územného plánu obce a jeho aktualizácia. Ing. A.
Katrena objasnil situáciu ohľadom územného plánu, nakoľko uţ bolo prijatých viac
zmien, územný plán by sa mal aktualizovať a schváliť, čo nie je jednoduchou
záleţitosťou, čo sa týka aj finančnej situácie.
OZ schvaľuje ţiadosť o zmenu Územného plánu Obce Nitrianske Rudno v k. ú.
Nitrianske Rudno na parcelu č. 1644/7 za účelom výstavby rodinných domov pre
p. Danielu Dávidovú, ul. Jahodová 1913/23, 911 01 Trenčín.
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
ţiadajú o súhlas spoluvlastníka s prevodom časti vlastníctva pozemkov a nádvoria,
kotolne, ktorej spoluvlastníkom je Obec Nitrianske Rudno. Nehnuteľnosti chcú
zameniť za pozemok, ktorého vlastníkom je Kohútova, s. r. o.
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Poslanci sa zaujímali o aký prevod a aké nehnuteľnosti sa jedná. Bliţšie informácie
o prevode nehnuteľností poskytol Maroš Kohút. O túto záleţitosť sa zaujímali aj
občania:
Milan Škadra sa vyjadril, ţe nie sú ţiadne skladové priestory, aby sa kotolňa
nepredávala, nech sa vyčlenia nejaké financie a prerobí sa to pre potreby obce.
K tomuto názoru sa pridali aj p. Struhárová, p. Bartová, ktoré sa zaujímali aj o dom
charity, prečo to Obec nekúpila, keďţe tam uţ vloţila nemalé financie spolu s občanmi
a aby sa opatrne narábalo s obecným majetkom.
Bc. Peter Iliaš vysvetlil, ţe Obec nič nepredáva, len sa mení spoluvlastník a Obec získa
pozemky za dobrú cenu.
OZ súhlasí s prevodom vlastníctva (spoluvlastnícky podiel: ½) nehnuteľného
majetku v k. ú. Nitrianske Rudno zapísaného na LV 1986, a to pozemkov parc. č.
200/4 o výmere 126 m2 a parc. č. 200/26 o výmere 219 m2, vedených ako zastavané
plochy a nádvoria a kotolne súp. č. 572 na par. č. 200/4 pre Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Trenčíne.
Starosta obce – predloţil návrh na uznesenie ohľadom uznania za záchranu ţivota pri
dopravnej nehode v Nitrianskom Rudne dňa 04. 03. 2011 pre Daniela Valacha.
OZ súhlasí s udelením Čestného uznania Danielovi Valachovi, nar. 29. 10. 1990
bytom Poštová 650/33, Nitrianske Rudno za osobnú účasť na záchrane ľudských
ţivotov pri autonehode v Nitrianskom Rudne dňa 4. 3. 2011 a súhlasí
s odovzdaním vecnej odmeny v hodnote 100€ a finančnej odmeny 100€.
TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ţiada o navýšenie príspevku na činnosť, ktoré
odôvodňujú tým, ţe budú mať zvýšené náklady na dokončenie rekonštrukcie šatní
a sociálnych zariadení v areáli TJ a potrebu udrţať počet muţstiev.
OZ schvaľuje zvýšenie príspevku pre TJ Priehrada a mesačne vyplácať počas II.
a III. štvrťroka 2011 príspevok vo výške 828 €/mesiac.
7. Diskusia
Diskusiu otvoril starosta obce.
Ing. Kluvanec Emil - diskutoval ohľadom úprav ciest a kanálov na uliciach
Jilemnického, Hlboká cesta a Okruţná, vyčistenia kanálov, prekrytia kanálov.
Jedná sa aj o bezpečnosť detí.
p. Beseda - sa pýtal, či by sa nedala dorobiť kanalizácia na ulici Hlboká cesta.
Občania by boli ochotní to spraviť aj svojpomocne.
Škadra Milan - sa pripojil k tomuto názoru a či sa nedá dokončiť celá cesta na ulici
pretoţe, keď prší štrk na naplavuje na nedokončenú časť a podmýva.
Starosta obce – odpovedal, ţe je to finančne náročné.
Štrbáková Alena – navrhla, aby si poslanci prešli svoj volebný obvod, spísali
poţiadavky a zahrnúť do rozpočtu nasledujúceho roku.
Po ukončení diskusie starosta obce poţiadal člena návrhovej komisie
Alenu Štrbákovu, aby prečítala uznesenia.
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Poslanci sa zhodli, ţe netreba čítať uznesenia, nakoľko kaţdé jedno uznesenie bolo odsúhlasené.
O 20,45 hod. p. Milan Kútny opustil rokovaciu miestnosť z dôvodu pracovnej povinnosti.
Starosta obce predloţil ţiadosť p. Jozefa Fajera, Hlavná 533/64, Nitrianske Rudno, ktorý ţiada
o prekrytie kanála, ktorý slúţi na zachytávanie splaškovej vody.
Ţiadosť vybaví obecný úrad s tým, ţe nie sú finančné prostriedky na uvedenú akciu v rozpočte
na rok 2011.
AGRO EPEK, s.r.o. , Hlavná 87/549, 972 26 Nitrianske Rudno – ţiada o poskytnutie informácie
o moţnosti odkúpenia stroja UN 053.1, ktorý je vo vlastníctve obce a je niekoľko rokov nevyuţívaný a má záujem ho odkúpiť za šrotovú cenu.
Ţiadosť o odkúpenie stroja UN 053.1 bude zaradená do najbliţšieho zasadnutia.
Ďalej starosta obce informoval o ţiadosti o uvoľnenie z funkcie a rozviazanie pracovného
pomeru Mgr. Miloša Kupca, Hlavná 545, 972 26 Nitrianske Rudno ku dňu 30.6.2011.
Mgr. Miloš Kupec vykonáva funkciu riaditeľa školy v Nitrianskom Rudne.
OZ berie na vedomie ţiadosť o uvoľnenie z funkcie a rozviazanie pracovného pomeru
Mgr. Miloša Kupca, Hlavná 545, 972 26 Nitrianske Rudno ku dňu 30.6.2011.
Po rozprave poslancov o uvoľnení z funkcie riaditeľa ZŠ a rozviazanie pracovného
pomeru ponechali rozhodnutie na starostu obce.
Ing. Anton Katrena – informoval poslancov o prácach navyše na akcii Základná škola,
komplexná obnova a modernizácia a vysvetlil poslancom o aké práce ide.
Táto záleţitosť sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí.

8. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 3/2011
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 13. apríla 2011
A. Berie na vedomie:
1.
2.
3.

4.
5.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Správu o kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom Obce Nitrianske Rudno
v rozsahu §18d, ods. 2, písm. c) zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Informáciu starostu o podaní prihlášky do prvého realizačného projektu.
Zápis zo stretnutia starostu Obce Nitrianske Rudno a riaditeľa Povodia Váhu
Topoľčany Ing. Mariánom Jursom zo dňa 11. 03. 2011
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6.Ţiadosť o uvoľnenie z funkcie a rozviazanie pracovného pomeru Mgr. Miloša
Kupca, Hlavná 545, 972 26 Nitrianske Rudno ku dňu 30.6.2011.

B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 13. apríla 2011.
2. Návrhovú komisiu OZ v Nitrianskom Rudne: Alenu Štrbákovú a Milana Kútneho.
Za overovateľov zápisnice: Ivana Kováčika a Maroša Kohúta.
Za zapisovateľku určil Natašu Luptákovú – pracovníčku OcÚ.
3. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 28. 02. 2011
4. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o prenájme ATC zo dňa 01. 03. 2006.
5. Dohodu o uznaní a úhrade záväzkov medzi Obcou Nitrianske Rudno
a dlţníkom ATC Nitrianske Rudno, s. r. o. , Priehrada II/1, Nitrianske Rudno.
6. Ţiadosť o zmenu Územného plánu Obce Nitrianske Rudno v k. ú.
Nitrianske Rudno na parcelu č. 1644/7 za účelom výstavby rodinných domov pre
p. Danielu Dávidovú, ul. Jahodová 1913/23, 911 01 Trenčín
7. Zvýšenie príspevku pre TJ Priehrada a mesačne vyplácať počas II. a III.
štvrťroka 2011 príspevok vo výške 828 €/mesiac.

C. Súhlasí
1.

2.
3.

4.

5.

S uţívaním verejného priestranstva (priestor medzi budovou zasadačky obecného
úradu a asfaltovou cestou) o výmere 200 m2. Cena za uţívanie bude stanovená
v zmysle VZN Obce Nitrianske Rudno č. 6/2008 o podmienkach určovania
a vyberania miestnych daní v katastrálnom území Obce Nitrianske Rudno.
S rekonštrukciou skladu uhlia v Materskej škole v Nitrianskom Rudne
na zriadenie Klubu dôchodcov.
S výstavbou trafostanice v rekreačnej lokalite pri priehrade a pri
rozšírení územného plánu Obce za zámerom výstavby bude táto lokalita zahrnutá
do územného plánu obce.
S prevodom vlastníctva (spoluvlastnícky podiel: ½) nehnuteľného majetku v k.
ú. Nitrianske Rudno zapísaného na LV 1986, a to pozemkov parc. č. 200/4
o výmere 126 m2 a parc. č. 200/26 o výmere 219 m2, vedených ako zastavané
plochy a nádvoria a kotolne súp. č. 572 na par. č. 200/4 pre Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Trenčíne.
S udelením Čestného uznania Danielovi Valachovi nar. 29. 10. 1990, bytom
Poštová 650/33, Nitrianske Rudno za osobnú účasť na záchrane ľudských ţivotov
pri autonehode v Nitrianskom Rudne dňa 4. 3. 2011 a súhlasí s odovzdaním
vecnej odmeny v hodnote 100€ a finančnej odmeny 100€.

D. Ukladá
1. Obecnému úradu vymenovať inventarizačnú komisiu, ktorá vykoná
inventarizáciu majetku ATC do 31. 08. 2011.
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9. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 21,45 hod.

Overovatelia zápisnice:
Ivan Kováčik
Maroš Kohút

...........................................
...........................................

Zapisovateľka:
Nataša Luptáková – pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne, 15. 4. 2011

......................................

Jozef P R Š O
starosta obce
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