Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 30. mája 2011
Prílohy :
1. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2011 Materskej školy Nitiranske Rudno.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03..2011 Základnej školy Nitrianske Rudno.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2011
4. Zápis z kontrolného dňa, konaného dňa 24.05.2011 – ZŠ Nitrianske Rudno
5. Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
6. Správa o kontrole pouţitia finančných prostriedkov Obce Nitrianske Rudno – od hl.
kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
7. Zápis z pracovného stretnutia zo dňa 20.04.2011 vo veci odkúpenia pozemkov.
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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 : Maroš Kohút – ospravedlnený
Milan Kútny - ospravedlnený
Ing. Stanislava Cagáňová - ospravedlnená
Prítomní : 5-ti občania obce
Začiatok zasadania OZ o 18.00 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 Obce Nitrianske Rudno, MŠ a ZŠ za I. štvrťrok 2011
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. Antona Katrenu a Ing. Martina
Špánika.
Do návrhovej komisie navrhol : Alenu Štrbákovú a Ivana Kováčika.
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
zo dňa 13.04.2011, 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 13.04. 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 13.04.2011.
OZ vzalo na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ zo dňa 13.04.2011 od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
Ing. Martin Špánik pripomenul, ţe na minulom zasadnutí OZ v Nitrianskom Rudne bolo
prijaté uznesenie, v ktorom OZ súhlasilo s rekonštrukciou skladu uhlia v Materskej škole
v Nitrianskom Rudne na zriadenie Klubu dôchodcov.
Riaditeľka Materskej školy p. Renáta Divékyová nesúhlasila s týmto návrhom, nakoľko
tieto priestory vyuţíva ako sklad náradia.
Starosta obce Jozef Pršo a poslanci OZ skonštatovali, ţe priestory na zriadenej Klubu
dôchodcov, by bolo moţné pouţiť v priestoroch TJ Priehrada Nitrianske Rudno.
Poslanci OZ zrušili prijaté uznesenie :
OZ ruší uznesenie z riadneho zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne č.3/C/2/2011
z 13.04.2011 - „ OZ Súhlasí s rekonštrukciou skladu uhlia v Materskej škole
v Nitrianskom Rudne na zriadenie Klubu dôchodcov“.

5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno, ZŠ a MŠ k 31.3.2011.
/ Tvoria prílohu tejto zápisnice /.
Čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2011 Materskej školy v Nitrianskom Rudne
prečítala a podrobne vysvetlila riaditeľka materskej školy p. Renáta Divékyová.
OZ vzalo na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2011 Materskej školy
Nitrianske Rudno.
Starosta obce Jozef Pršo pripomenul, ţe plnením a čerpaním rozpočtu Obce Nitrianske
Rudno a Základnej školy Nitrianske Rudno sa poslanci OZ zaoberali podrobnejšie na
pracovnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili riaditeľ základnej školy Mgr. Miloš Kupec
a ekonómka obce Nataša Luptáková.
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo pred zasadnutím OZ v Nitrianskom Rudne.
OZ vzalo na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03.2011 Základnej školy Nitrianske
Rudno.
OZ vzalo na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2011.
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Starosta obce Jozef Pršo – Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 –
Rozpočtové opatrenie č. 1.
Poslanci OZ sa dohodli, ţe tento bod sa odloţí do budúceho zasadnutia OZ s tým, ţe
Finančná komisia pri OZ v Nitrianskom Rudne, predloţí písomné stanovisko k návrhu
rozpočtovej zmeny, ako aj k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce, ZŠ a MŠ.
OZ ukladá Finančnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne, predloţiť písomné stanovisko
k návrhu rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 – Rozpočtové opatrenie
č.1 a k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce, ZŠ a MŠ v Nitrianskom Rudne do budúceho
zasadnutia OZ.
6. Rôzne, došlá pošta:
1. Július Zlúky, Kanianka - Ţiadosť o povolenie drobnej stavby – vybudovanie
oplotenia okolo rekreačnej chaty v časti obce Priehrada.
Ţiadateľ vo svojej ţiadosti ţiada o povolenie vybudovať oplotenie okolo vlastnej
rekreačnej chaty v časti obce Priehrada. V zmysle SÚP obce, budovanie
oplotenia v tejto časti obce je moţné len formou ţivého plota z okrasných drevín.
Keďţe chata ţiadateľa sa nachádza pri štátnej ceste, smerom na Valaskú Belu,
súkromný pozemok okolo chaty nie je chránený od hlavnej cesty a majetok
ţiadateľa je tak vystavený poškodzovaniu. Z tohto dôvodu starosta obce poţiadal
o udelenie výnimky na vybudovanie dreveného oplotenia okolo rekreačnej chaty
p. Zlúkyho.
OZ schvaľuje individuálnu zmenu SÚP k ţiadosti p. Júliusa Zlúkyho a povoliť
drobnú stavbu – oplotenie z drevených dielov upevnených na kovových stĺpoch,
ale len v časti od štátnej cesty smerom na Valaskú Belú. Ostatnú časť oplotenia
vybudovať z okrasných drevín.
2. Michal Šípoš a Marek Šípoš, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o odkúpenie pozemku
pod výstavbu garáţí.
Ţiadatelia poţiadali o odkúpenie dvoch pozemkov na parcelách č. 227/40
a 227/41, nachádzajúce sa oproti bytovému domu so súpisným číslom 547
na ulici Hlavnej, za účelom výstavby murovaných garáţí.
OZ schvaľuje predaj pozemku - parcelu č. 227/40 o výmere 21 m2
v cene 6,60 €/ 1m2 pre Michala Šípoša, trvale bytom Hlavná č. 545/81,
972 26 Nitrianske Rudno za účelom výstavby murovanej garáţe.
OZ schvaľuje predaj pozemku – parcelu č. 227/41 o výmere 21 m2
v cene 6,60 €/1 m2 pre Mareka Šípoša, trvale bytom Hlavná č. 545/81,
972 26 Nitrianske Rudno za účelom výstavby murovanej garáţe.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne vyzvať majiteľov drevených
garáţí v uvedenej lokalite na ulici Hlavná oproti bytovým domom so súpisným
číslom 545, 546, 547, aby odstránili nelegálne stavby a vybudovali garáţe
v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy a SÚP obce.
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3. Milan Mazán a Monika, Nitrianske Rudno – Odstránenie múru, urgencia.
Starosta obce uviedol, ţe pisatelia listu sa sťaţujú na stav ich nehnuteľnosti, ktorý
ako píšu, spôsobila Obec Nitrianske Rudno predajom budovy bývalého OO PZ
na ulici Poštová oproti kostolu. Týka sa to hranice pozemku medzi parc. č. 684
a parc. č. 686 a z tohto dôvodu, ţiadajú o nápravu vlastníckeho podielu
a odstránenie múru od ich rodinného domu.
Starosta obce uviedol, ţe v tejto veci bude konanie na Obecnom úrade
v Nitrianskom Rudne.
OZ vzalo na vedomie urgenciu – odstránenie múru p. Milana Mazána a Moniky
bytom v Nitrianskom Rudne.
4.

Krajský školský úrad v Trenčíne – Odpoveď na ţiadosť o finančné prostriedky.
Starosta obce informoval, ţe v roku 2007 Obec Nitrianske Rudno poţiadala KŠÚ
v Trenčíne o finančné prostriedky na opravu havarijného stavu strechy na
telocvični pri ZŠ v Nitrianskom Rudne.
KŠÚ v Trenčíne listom z 10.05.2011 vyzval Obec, aby sa vyjadrila k poţiadavke
a aktualizovala pôvodnú ţiadosť. Starosta obce uviedol, ţe strecha na telocvični
bola opravená v rámci rekonštrukcie ZŠ a preto doporučuje aktualizovať
poţiadavku na opravu havarijného stavu strechy MŠ v Nitrianskom Rudne.
OZ súhlasí s aktualizáciou ţiadosti z roku 2007, ktorá je evidovaná na KŠÚ
v Trenčíne s tým, ţe v aktualizácii uvedie pouţitie finančných prostriedkov
na opravu strechy na MŠ v Nitrianskom Rudne.

5. Slovaktual s.r.o. Pravenec, Tomáš Dubec – zaslanie ponuky na pivničné okná
na ZŠ v Nitrianskom Rudne.
Starosta obce informoval , ţe spoločnosť Slovaktual s.r.o. zaslala ponuku na
výmenu okien na kotolni ZŠ v Nitrianskom Rudne na sumu 1 118,45 €.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, prehodnotiť ponuku a
poţiadať viaceré firmy o zaslanie ponúk na výmenu okien na kotolni ZŠ
Nitrianske Rudno, v termíne do 10.06.2011.
6. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Nitrianskom Rudne a Klub dôchodcov
- ţiadosť o zvýšenie dotácie na činnosť organizácie.
Základná organizácia jednoty dôchodcov v Nitrianskom Rudne a Klub
dôchodcov poţiadali o zvýšenie dotácie na činnosť.
V júni organizácia oslávi 10. výročie svojho zaloţenia v obci.
OZ schvaľuje zvýšenie dotácie pre JD v Nitrianskom Rudne a KD v Nitrianskom
Rudne o 200 € na zorganizovanie stretnutia členov pri príleţitosti 10.výročia
zaloţenia organizácie.
7. Anton Pršo, Rudnianska Lehota – ţiadosť o predaj pozemku pod Polyfunkčný
objekt.
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Ţiadateľ je vlastníkom polyfunkčnej budovy za obecným úradom. Zameraním
stavby sa zistilo, ţe stavba bola posunutá o 20 cm do pozemku obce a z tohto
dôvodu, ţiada obec o odpredaj časti pozemku o výmere 3 m2.
OZ schvaľuje predaj časti pozemku parcely č. 227/5 o výmere 3 m2 v k.ú.
Nitrianske Rudno na ulici Hlavná v cene 16,60 €/m2 pre Antona Pršu, trvale
bytom Rudnianska Lehota č. 176.
V predmetnej veci ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa / Antona Pršu / , vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
v zmysle § 9a odst.8 písm. b/zák. č. 258/2009 Z.z.
8.

Základná škola v Nitrianskom Rudne – Ţiadosť o dofinancovanie ŠKD.
Riaditeľ ZŠ ţiada Obec Nitrianske Rudno o dofinancovanie o sumu 2 885 € na
mzdy pre vychovávateľky v Školskom klube pre deti pri ZŠ v Nitrianskom
Rudne.
OZ ukladá Finančnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne, predloţiť stanovisko
ohľadom dofinancovania sumy 2 885 € na mzdy pre vychovávateľky v Školskom
klube pre deti pri ZŠ v Nitrianskom Rudne k 15.09.2011.

9. Starosta obce – Zápis z kontrolného dňa konaného 24.05.2011 na ZŠ v Nitrianskom
Rudne – komplexná obnova a modernizácia. Prístavba štvortriedneho pavilónu.
/ Zápis tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Starosta obce prečítal Zápis z kontrolného dňa, konaného dňa 24.05.2011.
Hl. kontrolór obce Ing. Ján Drobec zdôraznil, ţe práce ktoré sa uskutočnia
naviac, ako napríklad oprava bleskozvodu, výmena okien na kotolni ZŠ
v Nitrianskom Rudne, musí byť dodrţaný Zákon o verejnom obstarávaní,
vypísať výberové konanie na dodávateľa týchto prác.
OZ vzalo na vedomie Zápis z kontrolného dňa, konaného dňa 24.05.2011 –
Základná škola Nitrianske Rudno - komplexná obnova a modernizácia. Prístavba
štvortriedneho pavilónu.
10. Starosta obce - Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce
Nitrianske Rudno o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010.
/ Správa je prílohou tejto zápisnice /.
Správu nezávislého audítora prečítal starosta obce.
OZ vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce
Nitrianske Rudno o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010.
11. Hlavný kontrolór Obce Nitrianske Rudno – Ing. Ján Drobec –Správa o kontrole
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pouţitia finančných prostriedkov Obce Nitrianske Rudno, ktoré boli poskytnuté
organizáciam v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2010.
/ Správa je prílohou tejto zápisnice /.
Hl. kontrolór obce Ing. Ján Drobec podrobne informoval, ţe účelom kontroly je
zistiť zákonnosť v dodrţiavaní všeobecných záväzných právnych predpisov pri
hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami obce v organizáciach, ktorým
bol poskytnutý príspevok na činnosť z rozpočtu obce v roku 2010.
Ďalej informoval, ţe niektoré organizácie vyučtovanie príspevku nepredloţili
v termíne podľa VZN č. 1/2007 - O podmienkach poskytovania dotácií
neziskovým organizáciam a záujmovým zdruţeniam / odst.2, čl.6 /.
Hl. kontrolór obce navrhol, písomne upozorniť organizácie na zistené nedostatky .
OZ vzalo na vedomie Správu o kontrole pouţitia finančných prostriedkov obce
Nitrianske Rudno, ktoré boli poskytnuté organizáciam v súlade so schváleným
rozpočtom v roku 2010 od hl. kontrolóra obce Nitrianske Rudno Ing. Jána Drobca.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne písomne upozorniť organizácie,
na uvedené nedostatky , ktoré boli zistené kontrolou vo vyučtovaní príspevku
podľa Správy o kontrole pouţitia fin. protriedkov obce Nitrianske Rudno, ktoré
boli poskytnuté organizáciam v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2010
od hl. kontrolóra obce Nitrianske Rudno Ing. Jána Drobca.
Poslankyňa Alena Štrbáková navrhla, pripraviť návrhy na uznesenia pred
rokovaním zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, pripraviť návrhy na uznesenia
pred rokovaním zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne.

7. Diskusia :
Starosta obce po prerokovaní všetkých spisov otvoril diskusiu.

Do diskusie sa zapojila p. Struhárová, ktorá vyslovila sklamanie
nad prácou obecného zastupiteľstva a vedenia obce. Uviedla, ţe uznesenia sa
najprv schvália, potom sa rušia. Poţiadavky občanov sa riešia veľmi ťaţko.
Veľké sklamanie je u občanov, o čom svedčí aj veľmi nízka účasť na
zasadnutiach obecných zastupiteľstvách. Ďalej p. Struhárová uviedla, ţe na iných
obciach sa buduje, len v našej obci sa nedarí. Pani Struhárová zdôraznila, ţe
nemá od roku 2007 vyriešenú ţiadosť ohľadom prístupovej komunikácie k jej
rodinnému domu, pritom si svoje daňové povinnosti voči obci vzorne plní.
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Starosta obce odpovedal, ţe táto ţiadosť, ohľadom prístupovej cesty mu nie je
ľahostajná a v tejto veci koná. Prečítal zápis z pracovného jednania zo dňa
20.04.2011 vo veci odkúpenia pozemkov a vybudovania prístupovej
komunikácie na ktorom boli prizvaní vlastníci pozemkov.
Výsledok stretnutia :
p. Ján Duchoň sa stretnutia nezúčastnil
p. Eva Chudá sa vyjadrila, ţe uvedenú parcelu odpredá.
p. Anna Poliaková súhlasí o odpredajnom parcely.
Starosta obce informoval, ţe p. Duchoň nie je ochotný odpredať parcelu pod
prístupovú komunikáciu.
Do diskusie sa zapojila aj p. Plachá, ktorá informovala, ţe uvedeným vlastníkom
nebola daná ponuka zo strany obce, ţe za akú cenu je obec ochotná odkúpiť
uvedené pozemky .
Starosta obce odpovedal, ţe p. Chudá má záujem odpredať celú parcelu
v hodnote 20 €/m2, p. Poliaková sa prispôsobí cene za pozemok podľa
vlastníkov.
Na zasadnutí OZ sa dohodla poslankyňa p. Alena Štrbáková s p. Struhárovou
a s p. Plachou, ţe osobne navštívia p. Duchoňa. Stretnutie dohodli na deň
31.05.2011.
Ing. Emil Kluvanec sa zapojil do diskusie, vyjadril nespokojnosť s vedením obce
a stotoţnil sa s výrokmi p. Struhárovej. Ďalej uviedol, ţe vonkajšie dvere
v zasadačke obecného úradu je potrebné vymeniť, lebo to neprináša dobrý
dojem.
Ján Vrban diskutoval, ţe by bolo dobré, keby poslanec p. Maroš Kohút- predseda
spoločenských organizácii uskutočnil spoločné stretnutie s predsedami
spoločenských organizácii.
Účel stretnutia by bol taký, ţe organizácie by medzi sebou nesúperili ale určite
by spolupracovali a tak by sa predišlo aj mnohým nedorozumeniam.
Jednotlivé organizácie, ktoré nezúčtovali príspevok z obce v stanovenom
termíne, ako spomínal hl. kontrolór obce Ing. Ján Drobec, by sa určite takýmto
nedorozumeniam predišlo včas.
Pani Struhárová navrhla poslancom, aby organizovali stretnutia s občanmi podľa
svojich obvodov a tak ich poţiadavky predkladali na zasadnutia OZ. V čase keď
bola poslankyňou p. Struhárová sa tieto stretnutia osvedčili.
Keďţe sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta obce informoval poslancov
ţe dňa 7.6.2011 zvolá pracovné stretnutie na 16.00 hodinu s tým, ţe im bude
zaslaná pozvánka s programom.
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8. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 4/2011
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 30. mája 2011
A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 13.04.2011 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03.2011 Základnej školy v Nitrianskom Rudne.
3. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2011 Materskej školy v Nitrianskom
Rudne.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03. 2011.
5. Zápis z kontrolného dňa, konaného dňa 24.05.2011 – Základná škola Nitrianske
Rudno – komplexná obnova a modernizácia. Prístavba štvortriedneho pavilónu.
6. Urgenciu p. Milana Mazána a Moniky , bytom Nitrianske Rudno – odstránenie múru.
7. Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Nitrianske Rudno
o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010.
8. Správu o kontrole pouţitia finančných prostriedkov obce Nitrianske Rudno, ktoré
boli poskytnuté organizáciam v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2010
od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 30.05.2011.
2. Návrhovú komisiu : Alenu Štrbákovú a Ivana Kováčika.
3. Overovateľov zápisnice : Ing. Antona Katrenu a Ing. Martina Špánika.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 13.04. 2011.
5. Individuálnu zmenu SÚP obce k ţiadosti p. Júliusa Zlúkyho a povoliť drobnú stavbu
– oplotenie z drevených dielov upevnených na kovových stĺpoch , ale len v časti od
štátnej cesty smerom na Valaskú Belú. Ostatnú časť oplotenia vybudovať z okrasných
drevín.
6. Predaj pozemku – parcelu č. 227/40 o výmere 21 m2 v cene 6,60 €/m2 pre Michala
Šípoša, trvale bytom Hlavná č. 545/81, Nitrianske Rudno za účelom výstavby
murovanej garáţe.
7. Predaj pozemku – parcelu č. 227/41 o výmere 21 m2 v cene 6,60 €/m2 pre Mareka
Šípoša , trvale bytom Hlavná č. 545/81 Nitrianske Rudno za účelom výstavby
murovanej garáţe.
8. Zvýšenie dotácie pre JD v Nitrianskom Rudne a KD v Nitrianskom Rudne o 200 €
na zorganizovanie stretnutia členov pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia organizácie.
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9. Predaj časti pozemku - parcely č. 227/5 o výmere 3m2 / podľa GP č. 115/2011
vyhotoveného Geosluţbou Prievidza s.r.o. zo dňa 28.03.2011 / v k.ú. Nitrianske
Rudno na ulici Hlavná v cene 16,60 €/m2 pre Antona Pršu, trvale bytom Rudnianska
Lehota č.176.
V predmetnej veci ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa / Antona Pršu /, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a odst.8 písm. b/
zák. 258/2009.
C. Ruší :
1. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne č. 3/C/2/2011
z 13.04.2011 – „ OZ súhlasí s rekonštrukciou skladu uhlia v Materskej škole
v Nitrianskom Rudne na zriadenie klubu dôchodcov“.
D. Ukladá :
1. Finančnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne, predloţiť písomné stanovisko
k Návrhu rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 – Rozpočtové
opatrenie č.1 a k plneniu a čerpaniu rozpočtu Obce, MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno
do budúceho zasadnutia OZ.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, vyzvať majiteľov drevených garáţí
v uvedenej lokalite na ulici Hlavná, oproti bytovým domom so súpisným
číslom 545,546,547, aby odstránili nelegálne stavby a vybudovali garáţe
v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy a SÚP obce.
3. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, prehodnotiť ponuku a poţiadať viaceré
firmy o zaslanie ponúk na výmenu okien na kotolni ZŠ Nitrianske Rudno,
v termíne do 10.06.2011.
4. Finančnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne, predloţiť stanovisko ohľadom
dofinancovania sumy 2 885 € na mzdy pre vychovávateľky v Školskom klube
pre deti pri ZŠ v Nitrianskom Rudne k 15.09.2011.
5. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, pripraviť návrhy na uznesenia pred
rokovaním zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne.
6. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, prehodnotiť nájomné zmluvy uzavreté
s nájomníkmi pozemkov a stavieb.
7. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, písomne upozorniť organizácie na
uvedené nedostatky, ktoré boli zistené kontrolou vo vyučtovaní príspevku
podľa Správy o kontrole pouţitia finančných prostriedkov obce Nitrianske
Rudno, ktoré boli poskytnuté organizáciam v súlade so schváleným rozpočtom
v roku 2010 od hl. kontrolóra obce Nitrianske Rudno Ing. Jána Drobca.
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E. Súhlasí :
1. S aktualizáciou ţiadosti z roku 2007, ktorá je evidovaná na KŠÚ
v Trenčíne s tým, ţe v aktualizácii uvedie pouţitie finančných
prostriedkov na opravu strechy na MŠ v Nitrianskom Rudne.

9. Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ
o 20.00 hodine.

Overovatelia zápisnice
Ing. Anton Katrena

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

Ing. Martin Špánik

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 30.05.2011

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce
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