Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 30. augusta 2011

1

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.

Začiatok zasadnutia: o 17,00 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie /starosta obce/
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
Rôzne, došlá pošta
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

1. Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle §-u 13
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal prítomných
poslancov a oboznámil s programom rokovania.
Program rokovania bol schválený.
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Stanislavu Cagáňovú,
Ing. Antona Katrenu.
Do návrhovej komisie navrhol: Alenu Štrbákovú, Maroša Kohúta.
Návrhy boli schválené. Za zapisovateľku určil p. Luptákovú – pracovníčku OcÚ.
3. Rôzne, došlá pošta
1. Zariadenie školského stravovania pri Základnej škole, Školská 492/15, Nitrianske
Rudno a Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole, Hlavná 534/66,
Nitrianske Rudno – zmena ceny stravného lístka.
Starosta obce predniesol požiadavku na zvýšenie stravného limitu od 1.9.2011,
nakoľko finančné limity na nákup potravín sú schválené Krajským školským úradom
v Trenčíne a v súčasnom období sú zaradené v 3. pásme pre všetky vekové kategórie
patriace pod Obec Nitrianske Rudno.
OZ v Nitrianskom Rudne súhlasí so zvýšením stravného limitu v zariadeniach
školského stravovania pre jednotlivé kategórie stravníkov nasledovne:
1. základná škola
1.-4. ročník
2. základná škola
5.-9. ročník
3. ostatní stravníci, cudzí
4. MŠ – desiata
obed
olovrant
MŠ celodenná strava spolu

z 0,83 €
z 0,90 €
z 1,00 €
z 0,27€
z 0,63€
z 0,23€

na
na
na
na
na
na

1,01€/obed
1,09€/obed
1,19€/obed
0,28 €
0,68 €
0,23€
1,19€

2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok – zmena súm na dieťa MŠ a ŠKD.
Návrh dodatku predniesol starosta obce a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k uvedenému zvýšeniu súm, nakoľko doterajší rozpočet nepokryje náklady MŠ a ŠKD,čo
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požadovala MŠ aj ZŠ.
Ing. Špánik - predseda finančnej komisie bližšie oboznámil a vysvetlil poslancom
situáciu ohľadne financovania MŠ a ŠKD, čo sa týka koeficientu pre jednotlivé zložky
a financovanie z podielovej dane, z čoho vznikajú problémy a následne má navrhnutú
aj zmenu rozpočtu, odkiaľ by sa financie mohli uvoľniť. Poslanci sa zaujímali o túto
problematiku a po rozprave bolo prijaté uznesenie.
OZ v Nitrianskom Rudne odkladá Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Nitrianske
Rudno č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.
Termín: 26. 9. 2011
3. Oprava strechy MŠ
Maroš Kohút – poslanec OZ sa pýtal, ako to stojí s opravou strechy MŠ, či sa okolo
toho niečo robí. Keď sa našli financie na dofinancovanie MŠ a ŠKD, tieto financie
môžu byť použité na opravu. Situáciu objasnil Ing. Katrena a Vladimír Vrška –
poslanci OZ. Bolo prijaté uznesenie.
OZ v Nitrianskom Rudne ukladá stavebnej komisii v spolupráci s obecným
úradom pripraviť návrh na opravu strechy v Materskej škole Nitrianske Rudno.
Termín: 26. 9. 2011
4. Výstavba bytov - predniesol starosta obce. Argumentoval tým, že obec má voľné
pozemky za školou, škôlkou, že nám klesá počet obyvateľov a výstavba je potrebná.
Ing. Špánik – poslanec OZ bližšie oboznámil poslancov o výstavbe bytov, o zámere
ako to zrealizovať, čo treba k vybaveniu a aké sú kritéria.
Poslanci diskutovali o tejto téme, majú záujem o výstavbu. Bolo prijaté uznesenie.
OZ v Nitrianskom Rudne súhlasí s prípravnými prácami na výstavbu nájomných
bytov v obci Nitrianske Rudno.
5. Kúpna zmluva – predaj pozemkov starosta oboznámil poslancov, že ide o pozemky
pod novo postavenou bytovkou za obecným úradom, ktorá je vlastníctvom Jozefa
Škadru – LIMEX. Na tieto pozemky bola v roku 2006 podpísaná Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve medzi Obcou Nitrianske Rudno a Jozefom Škadrom, kde sa účastníci
dohodli, že v lehote najneskôr do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
uzavrú riadnu kúpnu zmluvu. Budúci kupujúci /Jozef Škadra/ uhradil pri podpise
zmluvy zálohu na kúpnu cenu. v plnej výške. Z toho dôvodu požaduje o uzavretie
riadnej kúpnej zmluvy.
Z dôvodu bližšieho oboznámenia s celou problematikou ohľadne pozemkov pod
bytovkou a ďalšie pozemky pre výstavbu druhej bytovky /polyfunkčný objekt/ poslanci
uložili kontrolórovi obce preveriť celý proces uzatvárania zmlúv a ich obsah.
OZ v Nitrianskom Rudne ukladá kontrolórovi obce pripraviť všetky zmluvy
ohľadne predaja pozemkov pod polyfunkčné objekty v centre obce.
Termín: 26. 9. 2011
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4. Diskusia
Ing. Špánik sa informoval o postupe prác pri realizácii separovaného dvora.
Starosta obce mu odpovedal, že pripraví všetky podklady týkajúce sa separovaného
dvora.
Milan Kútny – sa pýtal starostu, kedy bol naposledy v dome smútku, pretože WC sú
v riadnom neporiadku.
Starosta odpovedal, že sa to bude riešiť.
5. Prijaté uznesenia

Výpis
z uznesenia č. 6/2010
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, ktoré sa konalo dňa 30. augusta 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne
A. schvaľuje:
1. Program mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 30. augusta 2011.
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Stanislavu Cagáňovú, a Ing. Antona Katrenu.
Návrhovú komisiu: Alenu Štrbákovú a Maroša Kohúta.
B. súhlasí:
1. so zvýšením stravného limitu v zariadeniach školského stravovania
pre jednotlivé kategórie stravníkov nasledovne:
1. základná škola
1.-4. ročník
2. základná škola
5.-9. ročník
3. ostatní stravníci, cudzí
4. MŠ – desiata
obed
olovrant
MŠ celodenná strava spolu

z 0,83 €
z 0,90 €
z 1,00 €
z 0,27€
z 0,63€
z 0,23€

na
na
na
na
na
na

1,01€/obed
1,09€/obed
1,19€/obed
0,28 €
0,68 €
0,23€
1,19€

2. s prípravnými prácami na výstavbu nájomných bytov v obci Nitrianske
Rudno.
C. ukladá:
1. stavebnej komisii v spolupráci s obecným úradom pripraviť návrh na
opravu strechy Materskej školy v Nitrianskom Rudne.
Termín: 26. 9. 2011
2. kontrolórovi obce pripraviť všetky zmluvy ohľadne predaja pozemkov
pod polyfunkčné objekty v centre obce.
Termín: 26. 9.
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D. odkladá:
1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.
Termín: 26. 9. 2011

6. Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil o 19,30 hod..

Overovatelia zápisnice:
Ing. Stanislava Cagáňová

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

Ing. Anton Katrena

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

Zapisovateľka: Nataša Luptáková

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

Jozef P r š o
starosta obce
V Nitr. Rudne 31. augusta 2011
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