Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, konaného dňa 06. októbra 2011
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Neprítomní : Ivan Kováčik – ospravedlnený
Milan Kútny - ospravedlnený
Alena Štrbáková – ospravedlnená
Ing. Stanislava Cagáňová – ospravedlnená
Zasadnutie : o 16.00 hod.
Program:
1 Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
3. Rozhodnutie o investičných akciách – Hasičská stanica, Komplexná obnova
a modernizácia ZŠ Nitrianske Rudno.
4. Diskusia
5. Schválenie uznesení
6. Záver
l. Mimoriadne 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 predniesol program rokovania mimoriadneho obecného
zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený.
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Bc. Petra Iliaša a Maroša Kohúta.
Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Martina Špánika a Ing. Antona Katrenu.
Návrhy boli schválené.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
3. Rozhodnutie o investičných akciách – Hasičská stanica, Komplexná obnova
a modernizácia ZŠ Nitrianske Rudno.
Starosta obce informoval o predložení žiadosti o NFP na realizáciu projektu
„ Rekonštrukcia Hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“, ktorý je realizovaný pre
Hasičskú stanicu v obci Nitrianske Rudno.
Poslanci viedli k tomuto bodu rozsiahlu diskusiu. Konštatovali, že v obci je realizovaných
viac projektov : „Zberný dvor pre separáciu komunálneho odpadu, Komplexná
obnova a modernizácia ZŠ“, realizácia opravy strechy na MŠ Nitrianske Rudno a taktiež
sa plánuje s realizáciou vybudovania chodníkov.
Pre obec by to znamenalo ďalšie navýšenie úveru.
Pán Vladimír Vrška informoval, že je za realizáciu rekonštrukcie hasičskej stanice,
nakoľko sa nám zvýši hodnota majetku obce a je škoda nevyužiť tento projekt.
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie :
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4.2 ROP na realizáciu projektu „
Rekonštrukcia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“, ktorý je realizovaný pre
Hasičskú stanicu v Obci Nitrianske Rudno.
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Za predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „ Rekonštrukcie hasičskej stanice
hlasovali : Maroš Kohút a Vladimír Vrška
Proti hlasovali : Ing. Martin Špánik, Ing. Anton Katrena a Bc. Peter Iliaš.
OZ nesúhlasí s predložením žiadosti o NFP na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia
hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“, realizovaný pre Hasičskú stanicu v obci
Nitrianske Rudno.
-

Základná škola Nitrianske Rudno, Komplexná obnova a modernizácia –
navýšenie úveru.

Starosta obce informoval, že navýšiť úver je potrebné z dôvodu refundácie faktúr
stavebných prác a stavebného dozoru.
OZ schvaľuje navýšenie splátkového úveru vo výške 120 000,- € k Zmluve
o splátkovom úvere č. 900.11 95 na financovaní projektu „ Základná škola
Nitrianske Rudno, Komplexná obnova a modernizácia.
Pán Ing. Anton Katrena oznámil, že sa vzdáva funkcie - zástupcu starostu obce Nitrianske
Rudno.
Ako dôvod, vzdania sa funkcie - zástupcu starostu obce uviedol časovú zaneprázdnenosť.
OZ vzalo na vedomie oznámenie Ing. Antona Katrenu o vzdaní sa funkcie zástupcu
starostu obce Nitrianske Rudno.
4. Diskusia :
Do diskusie sa nikto neprihlásil, pretože poslanci diskutovali v priebehu rokovania.

5. Prijaté uznesenia

Uznesenie č.8/2011
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 6. októbra 2011
A. Berie na vedomie :
1. Oznámenie Ing. Antona Katrenu o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu Obce Nitrianske
Rudno.

4

B. Schvaľuje :
1. Program mimoriadneho rokovania OZ v Nitrianskom Rudne.
2. Návrhovú komisiu : Ing. Martin Špánik a Ing. Anton Katrena.
3. Overovateľov zápisnice : Maroš Kohút a Bc. Peter Iliaš.
4. Navýšenie splátkového úveru vo výške 120 000,- € k Zmluve o splátkovom úvere
č. 900.11 95 na financovaní projektu „ Základná škola Nitrianske Rudno, Komplexná
obnova a modernizácia“.
C. Nesúhlasí :
1. S predložením žiadosti o NFP na realizáciu projektu „ Rekonštrukcia Hasičskej stanice
v obci Nitrianske Rudno“, realizovaný pre Hasičskú stanicu v obci Nitrianske Rudno.
6. Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
o 17.00 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Maroš Kohút

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

Bc. Peter Iliaš

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová – pracovníčka Ocú

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

V Nitrianskom Rudne dňa 6. októbra 2011

Jozef Pršo
starosta obce

