Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolané dňa 19. 12. 2011
________________________________________________________________

Prílohy:
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno na I.polrok 2012
2.VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, dieťa školského zariadenia
na príslušný kalendárny rok.
3. VZN č. 4/2011 O povinnej školskej dochádzke a jej plnení
4.Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce
5. Rozpočet obce na rok 2012
6. Viacročný rozpočet na roky 2012-2014
7. Rozpočtová zmena – Rozpočtové opatrenie č. 5
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Prítomní:

- poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice,
- Jozef Pršo – starosta obce
- Nataša Luptáková – zapisovateľka
- asi 9 občanov obce

Začiatok zasadnutia OZ o 17,00 hodine.

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

Otvorenie /starosta obce/
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2012
Schválenie VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok,
schválenie VZN č. 4/2011 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení,
7. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov
z rozpočtu obce,
8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012, viacročný rozpočet na r. 2012-2014,
9. Rôzne, došlá pošta
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. 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: Bc.Petra Iliaša a Ing. A.Katrenu.
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Martina Špánika 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 28.11.2011/ , či bola vyhotovená v zmysle
priebehu rokovania a či nemajú námietky.
Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia bola jednomyseľne schválená.
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4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 28.11.2011 vykonal hlavný kontrolór
obce Ing. Ján Drobec.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ zo dňa 28. 11. 2011 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána
Drobca.
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2012
Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec oboznámil prítomných s obsahom návrhu
plánu kontrolnej činnosti a dodal, že návrh plánu bol zverejnený na pripomienkovanie. K návrhu plánu neboli žiadne pripomienky. /tvorí prílohu zápisnice/
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianske
Rudno na prvý polrok 2012.
6. Schválenie VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.
Ing. Martin Špánik vzniesol pripomienku k uvedenému VZN a tieto pripomienky zdôvodnil tak, že obec rieši havarijný stav strechy na MŠ v Nitr. Rudne
a časť prostriedkov týkajúcich sa MŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ sa použijú na úhradu
za opravu strechy.
Pripomienka:
a/ v článku II sa výška dotácie na dieťa v materskej škole mení z 1891 € na 1800 €,
b/ v článku III sa výška dotácie na dieťa v školskom klube detí mení z 375 €
na 357 €,
c/ v článku IV sa výška dotácie na žiaka mení zo 105 € na 103 €.
Pripomienky boli akceptované a zapracované do návrhu.
OZ schvaľuje VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok so zapracovanou pripomienkou. /tvorí prílohu zápisnice/
Schválenie VZN č. 4/2011 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení.
Uvedené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a neboli vznesené žiadne
pripomienky. /tvorí prílohu zápisnice/
OZ schvaľuje VZN č. 4/2011 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení.
7. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných
prostriedkov z rozpočtu obce.
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie. Pripomienky neboli žiadne. /tvorí prílohu zápisnice/
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OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných
prostriedkov z rozpočtu obce.

8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012.
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 bol zaslaný všetkým poslancom a bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie.
Ing. Martin Špánik vzniesol pripomienky k návrhu rozpočtu:
Pripomienka č. 1
- zapracovať do rozpočtu opravu strechy MŠ 21 482 € - 1074 /5%/ - zádržné =
= 20 408 €
+V
-MŠ zmena VZN z 1891 na 1800
úspora
6 916 €
-V
ŠKD zmena VZN z 375 € na 357 €
-„828 €
-V
ŠJ pri ZŠ zmena VZN zo 105 € na 103 €
-„800 €
-V
nájomné Wistéria Anton Pršo za verejné priestranstvo
1 100 €
+P
9 644 €
momentálne v rozpočte na opravu strechy na MŠ
11 000 €
20 644 €
Pripomienka č. 2
-zaradiť na dohody pre civilnú ochranu 200 € na kapitolu 0133-637027 ostatné
služby – dohody, ktoré budú kryté prostriedkami vyplývajúcimi z predchádzajúcej
pripomienky.
Pripomienky boli akceptované a zapracované do návrhu.
Úlohou hlavného kontrolóra je vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Odborné stanovisko predložil
hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec, kde konštatoval, že výdavky v kapitole finančná
a rozpočtová oblasť, kde je zaradený aj hlavný kontrolór, sú rozpočtované na nízkej
úrovni a žiada výdavky ponechať na úrovni roku 2011. Konštatoval, že rozpočet má
znížený.
Viacerí poslanci argumentovali, že svoju požiadavku mal predniesť v obecnej rade
alebo na pracovnom stretnutí, kde nebola žiadna konkrétna pripomienka.
Táto pripomienka nebola poslancami akceptovaná.
Odborné stanovisko kontrolóra tvorí prílohu zápisnice.
OZ schvaľuje Rozpočet obce Nitrianske Rudno na rok 2012 so zapracovanými
pripomienkami Ing. Martina Špánika.
/tvorí prílohu zápisnice/
Viacročný rozpočet obce na rok 2012-2014.
OZ berie na vedomie Viacročný rozpočet obce Nitrianske Rudno na roky 2012-2014.
/tvorí prílohu zápisnice/
9. Rôzne, došlá pošta
Starosta obce predložil žiadosti a spisy prerokované na zasadnutí OR zo dňa
14. 12. 2011.
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1 . Starosta obce – k predaju nehnuteľností v k. ú. Nitrianske Rudno pre žiadateľku
Danielu Štrbákovu a Martina Šutinského uviedol, že k uvedeným žiadostiam dal
vypracovať geometrický plán na základe uznesenia OZ a z dôvodu nových skutočností, ktoré nastali po vypracovaní GP, je potrebné prijať ďalšie uznesenia
k predaju predmetných nehnuteľností.
OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Rudno a to:
C-KN parc. č. 611/3 zastavaná plocha o výmere 102 m2 a časť C-KN parc.č.
611/1, ktorá je zameraná geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou
Geoslužba Prievidza, s.r.o. č. p. 373/2011 zo dňa 16.11. 2011 ako novovytvorená
parc. č. 611/9 zastavaná plocha o výmere 110 m2 v prospech kupujúcej Daniela
Štrbáková, nar. 30. 11. 1961, bytom Diviacka Nová Ves č. 552 za cenu 40 € za 1m2
pozemku a s podmienkou, že kupujúca zaplatí náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti a zameraním pozemku.
Predmetom predaja je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlá plocha, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 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.
Uznesenie ohľadom predaja nehnuteľnosti pre Martina Šutinského, Nitrianske Rudno,
Mladých budovateľov č. 227/42 nebolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov
a to z dôvodu, že predaj je určený v splátkach, o čom poslanci neboli informovaní
a neboli oboznámení so splátkovým kalendárom.
OZ neschvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Rudno a to: stavby súp.
č. 178 na parc. č. 611/1 pozemku – časť C-KN parc. č. 611/1 a C-KN parcela č.
1509/10 /neknihovaná parc. č. 83/, ktorá je zameraná geometrickým plánom
vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o. č. p. 373/2011 zo dňa
16.11.2011 ako novovytvorená:
parc. č. 611/6 zastavaná plocha o výmere 62 m2,
parc. č. 611/5 zastavaná plocha o výmere 170 m2,
parc. č. 611/10 zastavaná plocha o výmere 13 m2,
v prospech kupujúceho Martina Šutinského, nar. 6.1.1977, bytom Nitrianske
Rudno, Mladých budovateľov č. 227/42 za cenu 46 472€ a s podmienkou, že kupujúci zaplatí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a zameraním pozemku.
Časť kúpnej ceny v sume 16 472 € a náklady spojené s prevodom budú splatné
do 31.12.2011, zvyšná časť kúpnej ceny bude zaplatená v mesačných splátkach
po 1 250 € počnúc mesiacom január 2012, vždy najneskôr do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
Na zabezpečenie splnenia záväzku kupujúceho bude k predávaným nehnuteľnostiam zriadené záložné právo na náklady kupujúceho.
2. Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 – Rozpočtové
opatrenie č. 5
Ing. Martin Špánik, predseda finančnej komisie, predniesol návrh rozpočtovej zmeny
a každú zmenu na jednotlivých kapitolách zdôvodnil.
Ing. Ján Drobec predložil pripomienku na zmenu pod bodom 4*takto:
0112-637001 –kontrolór-školenia, kurzy
70 € - V
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0112-642006 – kontrolór – členský príspevok
0112-633006 – kontrolór – všeobecný materiál

13 € - V
83 € + V

Táto rozpočtová zmena bola poslancami akceptovaná a zapracovaná do návrhu,
ostatné položky zostali nezmenené.
OZ schvaľuje Rozpočtovú zmenu Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 so zapracovanou pripomienkou.
3. Starosta obce- na základe prijatých uznesení na zasadaní OZ dňa 28.11.2011
k časti C. ukladá informoval: k zriadeniu vecného bremena – právo prechodu a prejazdu cez obecný pozemok v areáli školského dvora/ pre Ľubomíru Daniškovú, Jána
Bottu č. 489/21, Nitrianske Rudno/ na základe vyjadrenia riaditeľky základnej školy
a susedných vlastníkov.
Starosta informoval, že stretnutie susedných vlastníkov sa uskutočnilo 15.12.2011.
Stretnutia sa nezúčastnili všetci dotknutí vlastníci. Vyjadrenie riaditeľky školy
je neutrálne, nakoľko sa nebude vyjadrovať, pretože je zastupujúca riaditeľka a budú sa konať nové voľby.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o stretnutí vlastníkov a výsledku
k zriadeniu vecného bremena – právo prechodu a prejazdu cez obecný pozemok
v areáli školského dvora a zamieta žiadosť p. Ľubomíry Daniškovej, Jána Bottu
č. 489/21, Nitrianske Rudno z dôvodu, že sa stretnutia nezúčastnili všetci dotknutí vlastníci.
4. Starosta obce – k uzneseniu OZ zo dňa 28.11.2011 k časti C. ukladá, informoval
k výzve pre p. Jána Čardáša na vrátenie obecného majetku a k ukončeniu inventarizácie v ATC ako aj k ukončeniu vzťahov ATC s p. Čardášom – povedal, že obecný
majetok má v prenájme p. Polóny- konateľ ATC, s ktorým je podpísaná zmluva a je
zodpovedný za majetok a konateľ musí umožniť prístup k tomuto majetku.
Tento názor vyjadrili aj Ing. Špánik Martin, Bc. Peter Iliaš.
OZ berie na vedomie /vzťahy medzi ATC s.r.o. a p. Čardášom/, že ATC s.r.o
je momentálnym nájomcom majetku a v prípade vyzvania k riadnej alebo mimoriadnej inventúry sprístupní ku kontrole obecný majetok.
5. Starosta obce – informoval poslancov o výberovom konaní na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy v Nitrianskom Rudne. Dňa 14.11.2011 vyhlásil výberové konanie s termínom odovzdania prihlášok do 6.12.2011. Boli doručené 4 prihlášky, ktoré spĺňali podmienky pre zaradenie do výberového konania. Výberové konanie
bude 22.12.2011 a termín uvedenia do funkcie riaditeľa ZŠ stanovil ku dňu 1.2.2012.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výberovom konaní na obsadenie
funkcie riaditeľa Základnej školy v Nitrianskom Rudne.
6. Starosta obce – informoval, že na diele „Náučný chodník Vodná nádrž Nitrianske
Rudno“ boli zistené drobné nedostatky a na základe zistenia vyzve dodávateľa
diela p. Vladimíra Maulera, aby tieto nedostatky odstránil.
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OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výzve dodávateľovi diela
p. Vladimírovi Maulerovi na odstránenie závad na diele „Náučný chodník
Vodná nádrž Nitrianske Rudno.“
7. Starosta obce –informoval prítomných poslancov o zásahu do vykurovacieho
systému ZŠ v Nitr. Rudne, pričom uviedol, že došlo k chybe v projekte, na základe
čoho štvortriedny pavilón nebol dostatočne vykurovaný. Povedal, že sa to rieši
medzi dodávateľom diela a projektantom. Obec ako investor dohliadne na odstránenie nedostatkov.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o vykonaní zmeny vykurovacieho
systému v novovybudovanom štvortriednom pavilóne ZŠ v Nitrianskom Rudne.
8. Základná škola – Návrh na vyradenie majetku k 31.12. 2011
Starosta informoval, že inventarizačná komisia pri ZŠ Nitr.Rudno vykonala inventarizáciu a na základe zistených skutočností vypracovala zoznam majetku, ktorý
bol opotrebovaný , nepoužiteľný a navrhuje tento majetok vyradiť z evidencie
v celkovej sume 8 839,72 € . K návrhu je priložený podrobný zoznam na vyradenie.
OZ schvaľuje vyradenie majetku Základnej školy v Nitrianskom Rudne na
základe Návrhu na vyradenie a Inventúrneho súpisu majetku určeného na
vyradenie ku dňu 25.11.2011.
9. Materská škola – Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2011
Starosta predniesol návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov v Materskej
škole v Nitrianskom Rudne, ktoré sú nefunkčné a znehodnotené a ich používanie
je aj z hygienických dôvodov nevyhovujúce. Hodnota majetku na vyradenie je
2408,99 €.
OZ schvaľuje vyradenie hospodárskych prostriedkov z majetku Materskej
školy v Nitrianskom Rudne, na základe návrhu na vyradenie a Inventúrneho
súpisu majetku ku dňu 30. 11. 2011.
10. Správa o spotrebe a evidencii nákladného automobilu BOBR PD122BP
Starosta informoval, že na základe požiadavky poslancov, pracovníčka pripravila
prehľad o spotrebe pohonných hmôt a odjazdených kilometroch motorového
vozidla pri zbere komunálneho odpadu. S týmto poslancov oboznámil a predložil
im prehľad.
K tejto téme poslanci diskutovali, či by nebolo lepšie investovať do nového kuka
vozu, pretože náklady sú vysoké. Vypočítať náklad na vývoz jednej kuka nádoby
alebo na jednu tonu odpadu a možnosť porovnať s inými obcami. Či by nebolo
výhodnejšie dať si vyvážať odpad inej právnickej osobe.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o spotrebe a evidencii
nákladného automobilu BOBR PD 122BP a vypracuje sa analýza na odpady.
11. Tomáš Šidlo, Hlavná 547/85, 972 26 Nitrianske Rudno- žiadateľ žiada o zmenu
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v zmluve o budúcej zmluve článok č. 3 z dôvodu výstavby drobnej stavby bez
kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia a termínu dokončenia drobnej
stavby /garáže/.
OZ schvaľuje predĺženie termínu kolaudácie do 31.12.2012 s vypracovaním
Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 9.12.2010
medzi Obcou Nitrianske Rudno a Tomášom Šidlom, Hlavná 547/85, Nitrianske
Rudno.
12. Starosta obce –informoval poslancov, že máme rozpracovaný projekt Zberný dvor
pre separáciu komunálneho odpadu a máme doplniť údaje a prijať uznesenie
presnejšieho znenia.
OZ schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Zberný dvor pre separáciu
komunálneho odpadu v obci Nitrianske Rudno, ktorý je realizovaný pre obec
Nitrianske Rudno a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo
Operačné ciele: 4.1. podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3
Výška celkových výdavkov na projekt: 566 758,03 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 566 758,03 Eur
Výška spolufinancovania projektu: 28 337,90 Eur
Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt.

10. Diskusia
Bc. Peter Iliaš /poslanec OZ/ – chce, aby sa obecnej rady zúčastňovali všetci poslanci, aby
mali prehľad o všetkom.
Starosta obce –informoval o výberovom konaní na opravu strechy MŠ a vyzval riaditeľku
materskej školy, aby informovala poslancov o havarijnom stave vo vnútri MŠ. Riaditeľka
MŠ upozornila, že stavebník nezabezpečil stavbu, je ohrozená bezpečnosť detí aj rodičov.
Starosta v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia detí vyhlásil mimoriadne prázdniny.
Riaditeľka MŠ chce vedieť, ako sa poriešia škody, ktoré vznikli - odpadol plafón v škôlke,
koberce premočené, skrinky zatečené, vyduté.
V. Vrška /poslanec OZ/ - povedal, že toto je aj dôsledok technológie prác opravy strechy
/asi v r. 2003/, ktorá nebola vykonaná dobre.
Starosta obce – povedal. že veci sa budú riešiť a dohodol sa s niektorými poslancami, že sa
prídu pozrieť na havarijnú situáciu vo vnútri MŠ. Niektoré veci sa budú ešte riešiť na mimoriadnom zasadnutí.
Ing. Kluvanec - sa pýtal starostu, prečo musí byť stavebné povolenie na terasu v priestoroch
ATC pri recepcii, keď tam terasa už bola.
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Starosta odpovedal, že sú tam betónové múry, osvetlenie a musí byť stavebné povolenie.
Starosta obce sa chcel vrátiť k neprijatému uzneseniu ohľadom predaja nehnuteľnosti
Martinovi Šutinskému. Niektorí poslanci to neakceptovali.
11. Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 12/2011

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 19. decembra 2011
A. Berie na vedomie:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 28.11.2011 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
Viacročný rozpočet obce Nitrianske Rudno na roky 2012-2014.
Informáciu starostu obce o stretnutí vlastníkov a výsledku
k zriadeniu vecného bremena – právo prechodu a prejazdu cez obecný pozemok
v areáli školského dvora a zamieta žiadosť p. Ľubomíry Daniškovej, Jána Bottu
č. 489/21, Nitrianske Rudno z dôvodu, že sa stretnutia nezúčastnili všetci
dotknutí vlastníci.
/vzťahy medzi ATC s.r.o. a p. Čardášom/, že ATC s.r.o je momentálny nájomcom
majetku a v prípade vyzvania k riadnej alebo mimoriadnej inventúry sprístupní
ku kontrole obecný majetok.
Informáciu starostu obce o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy v Nitrianskom Rudne.
Informáciu starostu obce o výzve dodávateľovi diela p. Vladimírovi Maulerovi
na odstránenie závad na diele „Náučný chodník Vodná nádrž Nitrianske Rudno.“
Informáciu starostu obce o vykonaní zmeny vykurovacieho systému
v novovybudovanom štvortriednom pavilóne ZŠ v Nitrianskom Rudne.
Informáciu starostu obce o spotrebe a evidencii nákladného automobilu BOBR PD
122BP a vypracuje sa analýza na odpady.

B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 19. decembra 2011.
2. Návrhovú komisiu OZ v Nitrianskom Rudne: Ing.Martina Špánika a Milana
Kútneho.
3. Overovateľov zápisnice: Bc.Petra Iliaša a Ing. Antona Katrenu.
4. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.. 2011
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno na prvý polrok 2012.
6. VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok so zapracovanou
pripomienkou.
7. VZN č. 4/2011 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení.
8.Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu
obce.
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9. Rozpočet obce Nitrianske Rudno na rok 2012 so zapracovanými pripomienkami
Ing. Martina Špánika.
10. Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Rudno a to:
C-KN parc. č. 611/3 zastavaná plocha o výmere 102 m2 a časť C-KN parc.č.
611/1, ktorá je zameraná geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou
Geoslužba Prievidza, s.r.o. č. p. 373/2011 zo dňa 16.11. 2011 ako novovytvorená
parc. č. 611/9 zastavaná plocha o výmere 110 m2 v prospech kupujúcej Daniela
Štrbáková, nar. 30. 11. 1961, bytom Diviacka Nová Ves č. 552 za cenu 40 € za 1m2
pozemku a s podmienkou, že kupujúca zaplatí náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti a zameraním pozemku.
Predmetom predaja je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlá plocha, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 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.
11. Rozpočtovú zmenu Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 so zapracovanou pripomienkou.
12. Vyradenie hospodárskych prostriedkov z majetku Materskej školy v Nitrianskom
Rudne, na základe návrhu na vyradenie a Inventúrneho súpisu majetku
ku dňu 30. 11. 2011.
13. Vyradenie majetku Základnej školy v Nitrianskom Rudne na základe Návrhu na
vyradenie a Inventúrneho súpisu majetku určeného na vyradenie ku dňu
25.11.2011.
14. Predĺženie termínu kolaudácie do 31.12.2012 s vypracovaním
Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 9.12.2010
medzi Obcou Nitrianske Rudno a Tomášom Šidlom, Hlavná 547/85, Nitrianske
Rudno.
15. a/ predloženie žiadosti ONFP na realizáciu projektu Zberný dvor pre separáciu
komunálneho odpadu v obci Nitrianske Rudno, ktorý je realizovaný pre obec
Nitrianske Rudno a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo
Operačné ciele: 4.1. podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3
Výška celkových výdavkov na projekt: 566 758,03 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 566 758,03 Eur
Výška spolufinancovania projektu: 28 337,90 Eur
Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt.
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C. Neschvaľuje:
1.

predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Rudno a to: stavby súp.
č. 178 na parc. č. 611/1 pozemku – časť C-KN parc. č. 611/1 a C-KN parcela č.
1509/10 /neknihovaná parc. č. 83/, ktorá je zameraná geometrickým plánom
vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o. č. p. 373/2011 zo dňa
16.11.2011 ako novovytvorená:
parc. č. 611/6 zastavaná plocha o výmere 62 m2,
parc. č. 611/5 zastavaná plocha o výmere 170 m2,
parc. č. 611/10 zastavaná plocha o výmere 13 m2,
v prospech kupujúceho Martina Šutinského, nar. 6.1.1977, bytom Nitrianske
Rudno, Mladých budovateľov č. 227/42 za cenu 46 472€ a s podmienkou, že kupujúci zaplatí náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a zameraním pozemku.
Časť kúpnej ceny v sume 16 472 € a náklady spojené s prevodom budú splatné
do 31.12.2011, zvyšná časť kúpnej ceny bude zaplatená v mesačných splátkach
po 1 250 € počnúc mesiacom január 2012, vždy najneskôr do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
Na zabezpečenie splnenia záväzku kupujúceho bude k predávaným nehnuteľnostiam zriadené záložné právo na náklady kupujúceho.

12. Záver
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 20,00 hod.

Overovatelia zápisnice:
Bc. Peter Iliaš

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

Ing Anton Katrena

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

Zapisovateľka:
Nataša Luptáková – pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne, 21.12. 2011

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

Jozef P R Š O
starosta obce
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