Obecná rada pri OZ v Nitrianskom Rudne

Zápisnica
zo zasadania Obecnej rady pri OZ v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. januára 2011 v úradovni OcÚ

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina

Zápisnica
zo zasadania Obecnej rady pri OZ v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 10. januára 2011 o 16.°°hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zaregistrované spisy - prejednanie
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
K bodu č. 1
Zasadanie Obecnej rady pri OZ otvoril a viedol starosta obce – p. Jozef Pršo.
Informoval členov o programe zasadania OR.
Členovia OR súhlasili s navrhnutým programom rokovania.
K bodu č. 2
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu:
Overovateľa zápisnice:
Určil zapisovateľku zápisnice:

Ing. Anton Katrena
Maroš Kohút
Erika Sobotová, pracovníčka OcÚ

K bodu č. 3
Starosta spolu s prítomnými poslancami vykonal kontrolu plnenia uznesení
z prechádzajúceho zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 27.12.2010. Skonštatoval, že prijaté
uznesenia sa priebežne plnia.
K bodu č. 4
Starosta obce predložil OR zaregistrované spisy určené na prerokovanie v OR.
Obecná rada prijala k jednotlivým žiadostiam tieto doporučujúce uznesenia pre OZ:
1. Obec Nitrianske Rudno, starosta obce predkladá OR na posúdenie Paušálnu náhradu
nákladov za použitie vecí a majetku Obce Nitrianske Rudno.
OR doporučuje OZ schváliť paušálnu náhradu nákladov za použitie vecí
a majetku Obce Nitrianske Rudno.
2. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971
53 Prievidza – užívanie pozemku v intraviláne obce – žiadosť o spoluprácu pri zvolaní
stretnutia.
Na základe zistenia Lesov SR, ktorý na svojom LV č. 172, evidujú pozemok par. č.
1507 zastavané plochy a nádvoria o výmere 552m². Na uvedenom pozemku sa
nachádza cesta, ktorého vlastníkom nie sú Lesy SR. Na základe tohto zistenia žiadajú
za pomoci Obce Nitrianske Rudno zvolať jednanie s vlastníkmi nehnuteľností – RD,
ktorí susedia s vyššie uvedenou cestou.
OR doporučuje starostovi obce spolupracovať pri zvolaní stretnutia medzi Lesmi
SR a vlastníkmi nehnuteľností pri ceste par. č. 1507 (ulica Mladých
Budovateľov), ohľadne doriešenia užívania uvedeného pozemku.

3. Marta Kohútová, Hlavná 382/15, 972 26 Nitrianske Rudno – Pripomienka k návrhu
rozpočtu na rok 2011, pretože v rozpočte nie sú zadané a ani zarátané náklady na
dobudovanie inžinierskych sietí na Podhorskú ulicu.
OR doporučuje, aby si žiadateľ vybudoval inžinierske siete na vlastné náklady.
4. Starosta obce Nitrianske Rudno predkladá ponuku na školenie o obecnom zriadení pre
poslancov OZ a starostov. Školenie sa uskutoční 29.01.2011 o 8,15 hod. v Kultúrnom
dome Liešťany a bude ho viesť JUDr. Spišiaková.
OR doporučuje OZ zúčastniť sa školenia o obecnom zriadení dňa 29.01.2011.
K bodu č. 5 – Diskusia
Po prejednaní došlej pošty, starosta obce otvoril diskusiu.
p. Kohút navrhuje, aby sa zrušil nájom s ATC s.r.o. Nitrianske Rudno a zriadila sa
obecná s.r.o.-čka, ktorá by spravovala aj čističky odpadových vôd a obecnú prevádzku. Ráta
s tým, že by do obce prišlo ročne aspoň 30.000,- Eur. Na druhej strane obec dostane
z eurofondov finančné prostriedky skôr ako súkromník.
Ing. Drobec – s p. Polónym je uzavretá zmluva do roku 2015. Pritom tento vzťah je pre obec
nevýhodný, pretože konateľ ATC s.r.o. naplatí nájom ako mu to vyplýva z nájomnej zmluvy
a každý rok sa robia iba zápočty.
p. Kohút – vie, že na OR sa tento problém nevyrieši, ale je za to, aby sa nájom zrušil a dĺžna
čiastka vyplatila. Navyše p. Polóny nemá všetky potrebné povolenia a súhlasy zastupiteľstva
na prestavbu ATC.
OR doporučuje zvolať na 17.01.2011 pracovnú poradu a doriešiť túto problematiku.
K bodu č. 6 – Záver
Pretože členovia OR prejednali všetko, čo program zasadania uložil, starosta obce vyhlásil
zasadanie OR za ukončené. Poďakoval všetkým za účasť.
Overovateľ zápisnice:
Maroš Kohút

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

Zapisovateľka:
Erika Sobotová, pracovníčka OcÚ

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

Jozef Pršo
starosta obce

