Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolané dňa 27. 6. 2011
________________________________________________________________

Prílohy: 1. Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2010
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno na 2.polrok 2011
3. Zariadenie školského stravovania – Zmena ceny stravného lístka
4. 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 v Nitrianskom Rudne.
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Prítomní:

- poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice,
- Jozef Pršo – starosta obce
- Nataša Luptáková – zapisovateľka
- asi 20 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
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
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.
Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami OZ.
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Milana Kútneho a Maroša Kohúta.
Do návrhovej komisie navrhol: Alenu Štrbákovu a Ing. Martina Špánika.
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 30.5.2011/ , 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 zo zasadnutia dňa 30.5.2011 vykonal hlavný kontrolór obce
Ing. Ján Drobec.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ.
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5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec predložil Odborné stanovisko k návrhu
Záverečného účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2010 /tvorí prílohu zápisnice/
a doporučil schváliť záverečný účet.
Materiálom na rokovanie OZ bol aj Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra obce Nitrianske Rudno na 2. polrok 2011 /tvorí prílohu zápisnice/
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2010.
OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2010 - celoročné hospodárenie bez
výhrad.
OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý
polrok 2011.
6. Rôzne, došlá pošta
Starosta obce predložil žiadosti a spisy prerokované na zasadnutí OR zo dňa
20. 06. 2011
Starosta obce – informoval o ponukách na opravu bleskozvodov na budovách
patriacich k ZŠ Nitrianske Rudno / 3 ponuky/ o ponukách na výmenu okien na kotolni
ZŠ Nitrianske Rudno /3 ponuky/. Na doporučenie kontrolóra obce bude vykonaný
do 10 dní od zasadnutia OZ prieskum trhu a potom sa rozhodne.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o ponukách na opravu
bleskozvodov na budovách patriacich k ZŠ Nitrianske Rudno a o ponukách
na výmenu okien na kotolni ZŠ Nitrianske Rudno.
Starosta obce – informoval o ukončení funkcie a rozviazanie pracovného pomeru
riaditeľa ZŠ Nitrianske Rudno Mgr. Miloša Kupca k 31.7.2011. Ďalej informoval,
že je vypísané výberové konanie a dal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku.
OZ berie na vedomie informáciu o ukončení funkcie a rozviazanie pracovného
pomeru riaditeľa ZŠ Nitrianske Rudno Mgr. Miloša Kupca k 31. 7. 2011
a informáciu o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ.
Ján Šegul, ul. S. Chalúpku 364, Nitrianske Rudno – na základe žiadosti žiada o opravu
obecnej cesty na ulici S. Chalúpku 2, ktorá je vo veľmi zlom stave, po daždi sú v nej
jamy plné vody a od ťažkých áut má už odtlačený plot.
OZ ukladá obecnému úradu zistiť vlastníkov pozemkov na uliciach S. Chalúpku
a Podhorská a vyvolať jednanie s vlastníkmi a ukladá stavebnej komisii vykonať
miestnu obhliadku cesty pri Jánovi Šegulovi, Nitrianske Rudno, S. Chalúpku 2.
Martin Moravanský, Športová 17/10, Nitrianske Rudno – žiada o odpredaj pozemku
pod polyfunkčný objekt, pretože pri zameraní budovy sa zistilo, že budova bola po-
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sunutá do obecného pozemku a o dopredaj ďalšej parcely o výmere 1m2.
OZ schvaľuje predaj časti parcely č. 227/5 o výmere 3m2 podľa geometrického
plánu za cenu 16,60 €/m2 pre Martina Moravanského, Športová 17/10, Nitrianske
Rudno.
OZ schvaľuje predaj parcely č. 227/84 o výmere 1 m2 za cenu 16,60 € pre Martina
Moravanského, Športová 17/10, Nitrianske Rudno.
Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno – zaslala informáciu k počtu prijatých detí na školský rok 2011/2012, ktorú predniesol starosta obce.
Informoval poslancov, že naplnenosť materskej školy na školský rok 2011/2012 bude
79 detí.
OZ berie na vedomie informáciu o počte detí v Materskej škole Nitrianske Rudno
na školský rok 2011/2012.
Starosta obce - informoval o odpovedi Krajského školského úradu Trenčín ohľadom
riešenia havarijnej situácie strechy materskej školy. Krajský školský úrad nie je
oprávnený riešiť takéto situácie. Financovanie havarijnej situácie by mala zabezpečiť obec z výnosu daní a príjmov územnej samosprávy, nakoľko materské školy
a školské zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Starosta sa vyjadril, že
ešte je možnosť žiadať financie z ministerstva školstva a pokúsi sa to riešiť touto
cestou.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom žiadosti poskytnutia
dotácie na riešenie havarijnej situácie strechy Materskej školy Nitrianske
Rudno, ktorú nie je možné poskytnúť Krajským školským úradom v Trenčíne.
Súkromná základná umelecká škola Valaská Belá 242 – žiadala vyjadrenie stanoviska
vo veci zmeny sídla z obce Valaská Belá do obce Nitrianske Rudno.
Táto žiadosť sa nepreberala, nakoľko p. riaditeľka Karolína Paveleková telefonovala
s pánom starostom, že sťahuje žiadosť späť.
Starosta obce – informácia o projekte na vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty
smerom od cintorína po horný koniec /dvojdom p. Pánisová a p. Matejková/.
Starosta povedal, že úrad pripraví všetky potrebné materiály týkajúce sa vybavovania územného a stavebného konania.
OZ ukladá obecnému úradu a stavebnej komisii pripraviť všetky potrebné
materiály ohľadom vybudovania chodníka do mimoriadneho zasadnutia.
Starosta obce – podal návrh na udelenie Ceny obce Nitrianske Rudno pre riaditeľa ZŠ Nitrianske Rudno Mgr. Miloša Kupca pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa ZŠ a odchodu do dôchodku.
OZ súhlasí s udelením Ceny obce Nitrianske Rudno pre riaditeľa ZŠ Nitrianske
Rudno Mgr. Miloša Kupca, za prínos v školstve a šírenie dobrého mena Obce
Nitrianske Rudno, pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa
ZŠ a odchodu do dôchodku.
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Miroslav Vrban TEMPO, Nitrianske Rudno – žiada o napojenie dažďovej kanalizácie na jestvujúcu v areáli materskej školy.
Bližšiu informáciu ohľadom napojenia podal Ing. Anton Katrena – zástupca starostu.
OZ súhlasí s napojením dažďovej kanalizácie na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu v areáli Materskej školy Nitrianske Rudno v mieste jestvujúcej uličnej vpuste
pre Miroslava Vrbana – TEMPO, Nitrianske Rudno.
Starosta obce – z dôvodu uvedenia nesprávnej ceny pozemku za m2 pod výstavbu
garáží pri bytovke a čísla parcely dal návrh na zrušenie uznesenia č. 4/2011 B/6
a B/7. Cena pozemku pri predchádzajúcich zmluvách činila 8,30 €/m2.
Boli prijaté nové uznesenia.
OZ ruší Uznesenie č. 4/2011 B/6 zo dňa 30. mája 2011-„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 garáže.
OZ ruší Uznesenie č. 4/2011 B/7 zo dňa 30. mája 2011-„Predaj pozemku – parcelu č.
227/39 o výmere 21 m2 v cene 6,60 €/m2 pre Mareka Šípoša, trvale bytom Hlavná
č. 545/81, Nitrianske Rudno za účelom výstavby murovanej garáže.
OZ súhlasí s uzavretím Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom bude
predaj pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela č. 227/39 o výmere
21 m2 v prospech kupujúceho: Marek Šípoš, Hlavná 545/81, Nitrianske Rudno
za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa /o čom rozhodlo
OZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov/ v zmysle § 9a ods.8, písm.e/
zák. č. 258/2009 Z. z. /ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí/, ktorý spočíva v tom, že ide o pozemok situovaný bezprostredne pri bytovom dome súp. č. 545, v ktorom sa nachádza byt v spoluvlastníctve kupujúceho
a pozemok je účelovo určený na výstavbu garáže pre vlastníkov bytov.
Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepoužijú ustanovenia
odsekov 1 až 7 §-u 9a zák.č. 258/2009 Z. z.

OZ súhlasí s uzavretím Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom bude
predaj pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela č. 227/40 o výmere
21 m2 v prospech kupujúceho: Michal Šípoš, Hlavná 545/81, Nitrianske Rudno
za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa /o čom rozhodlo
OZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov/ v zmysle § 9a ods.8, písm.e/
zák. č. 258/2009 Z. z. /ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, ktorý spočíva v tom, že ide o pozemok situovaný bezprostredne pri bytovom dome súp. č. 545, v ktorom sa nachádza byt v spoluvlastníctve kupujúceho
a pozemok je účelovo určený na výstavbu garáže pre vlastníkov bytov.
Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepoužijú ustanovenia
odsekov 1 až 7 §-u 9a zák.č. 258/2009 Z. z.
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Starosta obce – predniesol požiadavku na prijatie uznesenia o predaji nehnuteľnosti
pozemku pre Tomáša Šidlu, Hlavná 547/85, Nitrianske Rudno a Jaroslava Petrisku ml.
Hlavná 546/84, Nitrianske Rudno z dôvodu zápisu do KN. Menovaní mali uzavreté
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky pre výstavbu garáží, podmienené
kolaudáciou. Táto podmienka bola splnená.
OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela
č. 227/72 zastavaná plocha o výmere 20 m2 v prospech kupujúceho: Tomáš Šidlo, Hlavná
547/85, Nitrianske Rudno za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa /garáž
súp. č. 682 evidovaná na LV č. 2101/, preto sa podľa §-u 9a ods. 8 zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zák. č. 258/2009 Z. z. ustanovenia odseku 1 až 7 §-u 9a zákona
nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.
OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela
č. 227/71 zastavaná plocha o výmere 20 m2 v prospech kupujúceho: Jaroslav Petriska ml.
546/84, Nitrianske Rudno za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa /garáž
súp. č. 681 evidovaná na LV č. 2102/, preto sa podľa §-u 9a ods. 8 zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zák. č. 258/2009 Z. z. ustanovenia odseku 1 až 7 §-u 9a zákona
nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, Školská 492/15, Nitrianske Rudno a pri MŠ, Hlavná
534/66, Nitrianske Rudno – žiadosť o zmenu ceny stravného lístka v dôsledku odporúčaných
finančných limitov na nákup potravín v zariadeniach školského stravovania a na základe rastu
cien energií /tvorí prílohu zápisnice/.
OZ súhlasí so zvýšením ceny stravného v zariadeniach školského stravovania takto:
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, Školská 492/15, 972 26 Nitrianske Rudno:
1. základná škola
2. základná škola
3. ostatní stravníci, cudzí

1. – 4. ročník
5. – 9. ročník
-

z 0,83 €
z 0,80 €
z 1,00 €

na
na
na

0,96 €/obed
1,03 €/obed
1,13 €/obed

Zariadenie školského stravovania pri MŠ, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno:
Materská škola – desiata - 0,28 €, obed – 0,63 €, olovrant – 0,23 € = 1,13 € - zostáva nezmenená.
Jaroslav Petriska, Hlavná 546/84, 972 26 Nitrianske Rudno
Mgr. Eva Pleváková, Jána Bottu 486/27, Nitrianske Rudno – menovaní žiadajú o zmenu
Smerného územného plánu obce z dôvodu výstavby rodinného domu na parcele č. 96.
Starosta obce informoval, že menovaní už majú súhlas k výstavbe rodinného domu a taktiež
uzavretú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele č. 166/areál ZŠ/
Uznesením č. 13/2010 zo dňa 25. 10. 2010. K vydaniu stavebného povolenia je potrebná zmena
smerného územného plánu.
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OZ schvaľuje zmenu Smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno za účelom výstavby
rodinného domu na parcele č. 96 v k.ú. Nitrianske Rudno pre Jaroslava Petrisku, Hlavná
546/84, Nitrianske Rudno a Mgr. Evu Plevákovú, Jána Bottu 486/27, Nitrianske Rudno.
Starosta obce – informoval poslancov o prijatí novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primárov miest, ktorým sa od 1. 6. 2011
upravuje koeficient pre výpočet platu starostu z 2,2 na 1,98 , čiže zníženie, ale aj možnosť
zvýšenia platu až do výšky 70 %. Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť plat starostu a určiť jeho
výšku.
Obecná rada odporučila zvýšiť plat starostu o 20%.
Starosta argumentoval svojou prácou, ľudským prístupom k občanom, k vybaveným projektom,
ďalšie sa vybavujú a pomáha občanom ako sa len dá, je k nim ústretový a pracuje bez obmedzenia pracovného času.
Po rozprave poslancov bol plat starostu zvýšený o 11 % a jeho výška činí 1 691 €.
OZ schvaľuje plat starostu Jozefa Pršu s účinnosťou od 1. 6. 2011:
a/ podľa §-u 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v z.n.p.

1 523 €

b/ podľa §-u 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v z.n.p. zvýšený

o 11 %

Finančná komisia pri OZ v Nitrianskom Rudne, Hlavná 1, Nitrianske Rudno – dostala
ukladacie uznesenie predložiť písomné stanovisko k Návrhu rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske
Rudno za rok 2011 a k plneniu rozpočtu obce, MŠ, ZŠ.
Stanovisko k uvedeným témam predložil i odôvodnil predseda finančnej komisie Ing. Martin
Špánik /tvorí prílohu zápisnice/.
OZ berie na vedomie Stanovisko k Návrhu rozpočtovej zmeny obce Nitrianske Rudno
za rok 2011 – Rozpočtové opatrenie č. 1 a k Plneniu a čerpaniu obce , MŠ, ZŠ v Nitrianskom
Rudne.
OZ schvaľuje Rozpočtovú zmenu obce Nitrianske Rudno za rok 2011 – Rozpočtové opatrenie č. 1.
Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno – žiada o prehodnotenie VZN 1/2010 z dôvodu, že rozpočet na rok 2011 nepokryje predpokladané mzdové
a prevádzkové náklady a žiada o zvýšenie dotácie na jedno dieťa, pretože zatiaľ idú zo schodkom
9295 €.
OZ ukladá finančnej komisii pripraviť stanovisko na prehodnotenie VZN č. 1/2010 ohľadom
úpravy dotácie na 1 dieťa v Materskej škole Nitrianske Rudno.

7. Diskusia
Diskusiu otvoril starosta obce.
Bc. Peter Iliaš - spýtal sa starostu, či by nebolo možné spraviť osvetlenie pri chate zo strany
Kostolnej Vsi a upraviť štrkom cestu, nakoľko sa tam už chata vykradla.
Starosta mu odpovedal, že sa to porieši.
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Bc. Peter Iliaš, Maroš Kohút – sa zaujímali o priestory, ktoré teraz užíva klub dôchodcov, či by
sa nemohli stretávať v zasadačke alebo využiť nejaké iné priestory napr. základnú umeleckú
školu, pretože nájom za uvedený priestor je vysoký.
Starosta podotkol, že túto vec už prejednával s prenajímateľom a členmi klubu dôchodcov
a realizácia bude k 1. 7. 2011.
OZ ukladá obecnému úradu ukončiť dohodou nájom nebytových priestorov slúžiacich ako
klub dôchodcov nachádzajúcich sa v budove Hlavná 645, Nitrianske Rudno.
Štrbák Róbert – informoval o činnosti športového klubu CROSSTEAM, koľko má členov,
akú činnosť vyvíjajú, koľko stojí úprava trate, reprezentujú obec na vysokej úrovni.
Členmi klubu sú aj mladí ľudia a sú úspešní. Vedia, že na dotáciu od obce nemajú právny
nárok, že sú vďační za každú podporu, aby sa na tento šport pozeralo aj inak, cítia sa byť
nedocenení.. Chcú, aby sa ku každému pristupovalo rovnako pri tvorbe rozpočtu.
K tomu názoru sa pridal aj p. Jánošík Juraj.
p. Struhárová – poďakovala poslankyni p. Alene Štrbákovej za prístup k riešeniu problému
ohľadom premostenia cesty a jednania s p. Duchoňom, ktorý nemá záujem odpredať pozemok.
Obec spravila chybu, pretože starosta nebol za p. Duchoňom a on si bude určovať podmienky.
Pýtala sa, či je ešte zo strany obce možnosť hľadať iné riešenie alebo tento problém je uzavretý.
Bude sledovať ako sa upravujú cesty k jednotlivým domom, ktoré sú roztrúsené a ako sa to bude
robiť. Kto ide do funkcie musí počítať s tým, že bude pracovať 24 hodín denne.
Ďalej sa pýtala, kto robil projekty na školu, keď musia ísť financie z rozpočtu obce – na bleskozvody, koho zobrať na zodpovednosť, ide to na úkor občanov.
Starosta – povedal, že robil maximum ohľadom cesty k p Struhárovej a bol za p. Duchoňom
osobne, čo mu potvrdil aj p. Róbert Štrbák, ktorý bol s ním, ale neuspel.
p. Plachá – treba tam poslať odborníkov a hľadať riešenie, ako vyhovieť.
p. Beseda - sa pýtal, či sa nebude robiť kanalizácia na ulici Hlboká cesta, projekty sú hotové.
p.Štrbák Róbert – upozornil na cestu k p. Stanke Cagáňovej, že je veľmi nebezpečná, že tam
niekde vyviera voda a v zime to zamŕza, nedá sa odhŕňať, že si môže niekto ublížiť.
Starosta –povedal, že dá komentár k jednotlivým cestám a ich opravám.
Ing. Katrena, Vladimír Vrška –objasnili problém ohľadom školy, čo sa stále dookola opakuje.
Bol tam časový problém s podaním projektov, naháňalo sa to, ďalší problém – projekt separovaný
dvor, hasičská zbrojnica.
Hlavný kontrolór obce – Ing. Ján Drobec – vyjadruje znepokojenie, že ideme do projektov, ktoré
nie sú v rozpočte a môžu nastať problémy.
Vladimír Vrška, Maroš Kohút - oponoval hlavnému kontrolórovi, pretože treba ísť do projektov,
treba to využiť, úverov sa netreba báť a projekty padnú v r. 2013. Obec bude splácať len 5 %
z každého projektu. Prínos bude 95 % financií z európskych fondov.
Hlavný kontrolór obce – upozorňoval na riziká, ktoré môžu nastať. Zákon ukladá, do akej výšky
môže brať obec úver, aby neporušovali rozpočtové pravidlá územnej samosprávy.
K názoru hlavného kontrolóra sa pripojila i p. Štrbáková Alena, ktorá potvrdila, že veľa obcí
zle dopadlo, nemajú prostriedky na mzdy, pre školy.
Milan Kútny –poslanec OZ – nemôžme brať viac ako by sme mohli splácať.
Keďže sa do diskusie viac nikto neprihlásil, starosta diskusiu ukončil.
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8. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 5/2011
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 27. júna 2011
A. Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2010.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2011.
Informáciu starostu obce o ponukách na opravu bleskozvodov na budovách
patriacich k ZŠ Nitrianske Rudno a o ponukách na výmenu okien na kotolni
ZŠ Nitrianske Rudno.
Berie na vedomie informáciu o ukončení funkcie a rozviazanie pracovného
pomeru riaditeľa ZŠ Nitrianske Rudno Mgr. Miloša Kupca, Hlavná 545, 972 26
Nitrianske Rudno ku dňu 31.7.2011 a informáciu o vypísaní výberového konania
na funkciu riaditeľa ZŠ.
Informáciu o počte detí v Materskej škole Nitrianske Rudno na školský rok
2011/2012.
Informáciu starostu obce ohľadom žiadosti poskytnutia dotácie na riešenie
havarijnej situácie strechy Materskej školy Nitrianske Rudno, ktorú nie je
možné poskytnúť Krajským školským úradov v Trenčíne.
Stanovisko k Návrhu rozpočtovej zmeny obce Nitrianske Rudno za rok 2011 –
- Rozpočtové opatrenie č. 1 a k Plneniu a čerpaniu obce, MŠ, ZŠ v Nitrianskom
Rudne.

B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 27. júna 2011.
2. Návrhovú komisiu OZ v Nitrianskom Rudne: Alenu Štrbákovú a Ing.Martina
Špánika.
Za overovateľov zápisnice: Milana Kútneho a Maroša Kohúta.
3. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 30. 05. 2011
4. Záverečný účet obce za rok 2010 – celoročné hospodárenie bez výhrad.
5. OZ schvaľuje predaj časti parcely č. 227/5 o výmere 3m2 podľa geometrického
plánu za cenu 16,60 €/m2 pre Martina Moravanského, Športová 17/10, Nitrianske
Rudno.
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6. OZ schvaľuje predaj parcely č. 227/84 o výmere 1 m2 za cenu 16,60 € pre Martina
Moravanského, Športová 17/10, Nitrianske Rudno.

7. OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN
parcela č. 227/72 zastavaná plocha o výmere 20 m2 v prospech kupujúceho: Tomáš Šidlo,
Hlavná 547/85, Nitrianske Rudno za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa /garáž
súp. č. 682 evidovaná na LV č. 2101/, preto sa podľa §-u 9a ods. 8 zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zák. č. 258/2009 Z. z. ustanovenia odseku 1 až 7 §-u 9a zákona
nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.
8. OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN
parcela č. 227/71 zastavaná plocha o výmere 20 m2 v prospech kupujúceho: Jaroslav Petriska
ml. 546/84, Nitrianske Rudno za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa /garáž
súp. č. 681 evidovaná na LV č. 2102/, preto sa podľa §-u 9a ods. 8 zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zák. č. 258/2009 Z. z. ustanovenia odseku 1 až 7 §-u 9a zákona
nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.
9. Zmenu Smerného územného plánu Obce Nitrianske Rudno v k. ú. za účelom
výstavby rodinného domu na parcele č. 96 v k. ú. Nitrianske Rudno pre Jaroslava Petrisku,
Hlavná 546/84, Nitrianske Rudno a Mgr. Evu Plevákovú, Jána Bottu 486/27, Nitrianske
Rudno.
10. Plat starostu Jozefa Pršu s účinnosťou od 1. 6. 2011:
a/ podľa §-u 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v z.n.p.
b/ podľa §-u 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v z.np.

zvýšený

1 523 €
o 11 %

11. Rozpočtovú zmenu obce Nitrianske Rudno za rok 2011 – Rozpočtové opatrenie
č. l.
C. Súhlasí
S udelením Ceny Obce Nitrianske Rudno pre riaditeľa ZŠ Nitrianske Rudno
Mgr. Miloša Kupca, za prínos v školstve a šírenie dobrého mena Obce Nitrianske
Rudno, pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa ZŠ a odchodu do dôchodku.
2. S napojením dažďovej kanalizácie na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu v areáli
Materskej školy Nitrianske Rudno v mieste jestvujúcej uličnej vpuste pre Miroslava Vrbana – TEMPO, Nitrianske Rudno.
3. S uzavretím Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom bude
predaj pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela č. 227/39 o výmere
21 m2 v prospech kupujúceho: Marek Šípoš, Hlavná 545/81, Nitrianske Rudno
za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa /o čom rozhodlo
OZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov/ v zmysle § 9a ods.8, písm.e/
zák. č. 258/2009 Z. z. /ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí/, ktorý spočíva v tom, že ide o pozemok situovaný bezprostredne pri bytovom dome súp. č. 545, v ktorom sa nachádza byt v spoluvlastníctve kupujúceho
a pozemok je účelovo určený na výstavbu garáže pre vlastníkov bytov.
1.
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Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepoužijú ustanovenia
odsekov 1 až 7 §-u 9a zák.č. 258/2009 Z. z.

4. S uzavretím Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom bude
predaj pozemku v k. ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela č. 227/40 o výmere
21 m2 v prospech kupujúceho: Michal Šípoš, Hlavná 545/81, Nitrianske Rudno
za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa /o čom rozhodlo
OZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov/ v zmysle § 9a ods.8, písm.e/
zák. č. 258/2009 Z. z. /ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, ktorý spočíva v tom, že ide o pozemok situovaný bezprostredne pri bytovom dome súp. č. 545, v ktorom sa nachádza byt v spoluvlastníctve kupujúceho
a pozemok je účelovo určený na výstavbu garáže pre vlastníkov bytov.
Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepoužijú ustanovenia odsekov
1 až 7 §-u 9a zák. č. 258/2009 Z. z.
5. So zvýšením ceny stravného v zariadeniach školského stravovania takto:
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, Školská 492/15, 972 26 Nitrianske Rudno:
1. základná škola
2. základná škola
3. ostatní stravníci, cudzí

1. – 4. ročník
5. – 9. ročník
-

z 0,83 €
z 0,80 €
z 1,00 €

na
na
na

0,96 €/obed
1,03 €/obed
1,13 €/obed

Zariadenie školského stravovania pri MŠ, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno:
Materská škola – desiata - 0,28 €, obed – 0,63 €, olovrant – 0,23 € = 1,13 € - zostáva
nezmenená.

D. Ukladá
1. Obecnému úradu zistiť vlastníkov pozemkov na uliciach S. Chalúpku
a Podhorská a vyvolať jednanie s vlastníkmi a ukladá stavebnej komisii vykonať
miestnu obhliadku cesty pri Jánovi Šegulovi, Nitrianske Rudno, S. Chalúpku 2.
2. Obecnému úradu a stavebnej komisii pripraviť všetky potrebné
materiály ohľadom vybudovania chodníka do mimoriadneho zasadnutia.
3. Finančnej komisii pripraviť stanovisko na prehodnotenie VZN č. 1/2010 ohľadom
úpravy dotácie na 1 dieťa v Materskej škole Nitrianske Rudno.
4. Obecnému úradu ukončiť dohodou nájom nebytových priestorov slúžiacich ako
klub dôchodcov nachádzajúcich sa v budove Hlavná 645, Nitrianske Rudno.
E. Ruší
1. Uznesenie č. 4/2011 B/6 zo dňa 30. mája 2011-„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 garáže.
2. Uznesenie č. 4/2011 B/7 zo dňa 30. mája 2011-„Predaj pozemku – parcelu č.
227/39 o výmere 21 m2 v cene 6,60 €/m2 pre Mareka Šípoša, trvale bytom Hlavná
č. 545/81, Nitrianske Rudno za účelom výstavby murovanej garáže.
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9. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 21,00 hod.

Overovatelia zápisnice:
Milan Kútny

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

Maroš Kohút

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

Zapisovateľka:
Nataša Luptáková – pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne, 29. 6. 2011

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

Jozef P R Š O
starosta obce
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