Zápisnica
zo zasadania Obecnej rady pri OZ v Nitrianskom Rudne, ktoré sa konalo
dňa 21. februára 2011

Prítomní:

Jozef P r š o
- starosta obce
Ing. Anton Katrena - zástupca starostu
Maroš Kohút
- člen OR
Vladimír Vrška
- člen OR
Ing. Ján Drobec
- hlavný kontrolór
JUDr. Milan Sobota - právny zástupca obce
Janka Besedová
- zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice –
- určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení z OZ
4. Zaregistrované spisy na prerokovanie v OR
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
K bodu č. 1
Zasadanie OR pri OZ v Nitrianskom Rudne otvoril a viedol starosta obce podľa predloţeného
programu, ku ktorému členovia OR nemali ţiadne pripomienky.
K bodu č. 2
Starosta obce predloţil návrh na overovateľov zápisnice:
na člena návrhovej komisie
:
Starosta obce určil zapisovateľku :

Vladimír Vrška
Maroš Kohút
Janka Besedová, prac. OcÚ

Členovia OR jednohlasne chválili predloţený návrh bez ďalších pripomienok.
K bodu č. 3
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadania OZ z 31. 01. 2011.
Uviedol, ţe OZ uloţilo na svojom zasadaní:
 Obecnému úradu riešiť priestory obecnej kniţnice s riaditeľom ZŠ
(Starosta obce informoval, ţe vstúpil do rokovania s riaditeľom ZŠ a hľadajú spoločné
vyhovujúce riešenie. Bliţšie informácie vo veci predloţí na zasadaní OZ dňa 28. 02. 2011.)


Predsedovi komisie výstavby a územného plánovania p. Vladimírovi Vrškovi
navrhnúť ďalších členov komisie do budúceho zasadnutia OZ.
(Člen OR p. Vrška vzal na vedomie upozornenie na splnenie tohto uznesenia a uviedol, ţe na
zasadaní OZ 28.02.2011 predloţí návrh na zloţenie komisie výstavby a územného
plánovania.)
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Ing. Martinovi Špánikovi pripraviť podnikateľský zámer – plán za účelom zriadenia
obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) do zvolania najbliţšieho
mimoriadneho zasadania OZ
(Po prerokovaní oficiálneho programu OR prizval starosta obce ostatných poslancov OZ, za
účelom doriešenia projektu na zriadenie obecnej s.r.o. – informácie z pracovného stretnutia
budú zverejnené na najbliţšom zasadaní OZ).
Starosta obce ďalej uviedol, ţe na poslednom zasadaní OZ (31.01.2011) boli odložené do
najbliţšieho zasadania OZ tieto body rokovania:




Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010 MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno
Prerokovať odmeny poslancov za riadne, mimoriadne zasadania OZ a za zasadania OR
Riešenie nájomného vzťahu ATC s.r.o. Nitrianske Rudno a zriadenie obecnej s.r.o.

K bodu č. 4
Starosta obce predloţil členom OR zaregistrované spisy určené na prerokovanie v OR.
K jednotlivým spisom a návrhom boli prijaté tieto odporúčajúce uznesenia:
1. Danka Struhárová, Nitrianske Rudno č. 498/7, Školská – Ţiadosť o vybudovanie prístupovej
komunikácie k jej rod. domu.
(Starosta obce informoval členov OR o rokovaniach s predstaviteľmi Povodia Váhu,
ktorí navrhujú len čiastkové riešenie na reguláciu vodného toku pri rod. dome ţiadateľky.
Starosta informoval, ţe Obec Nitr. Rudno nedisponuje s takými finančnými prostriedkami,
ktoré je nevyhnutné vynaloţiť pre komplexné riešenie prístupovej cesty ku všetkým
bytovým jednotkám v danej lokalite. Ďalej uviedol, ţe Obec Nitr. Rudno ponúkala p.
Struhárovej iné lacnejšie riešenie, (prístup z pozemku obce – v areáli ZŠ), ktoré ţiadateľka
odmietla.)
OR odporúča starostovi obce predložiť existujúcu dokumentáciu na technické
riešenie prístupovej komunikácie a deklarovať súhlas vlastníkov dotknutých
pozemkov na vybudovanie MK.
Termín: do 28. 02. 2011
2. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1 – Návrh na vysporiadanie záväzkov ATC
voči obci Nitrianske Rudno za rok 2010, vyplývajúcich zo zmluvy o nájme.
(Starosta obce skonštatoval, ţe po riadnom zasadaní OR sa uskutoční pracovné stretnutie, na
ktorom budú poslanci OZ riešiť zriadenie novej obecnej s.r.o., ktorá by mala byť zriadená aj
so súčasnej ATC Nitrianske Rudno s.r.o.. Starosta obce uviedol, ţe vzhľadom k tomu, ţe
v rozpočte obce na rok 2011 nie je zahrnutý zámer na zriadenie obecnej s.r.o. nesúhlasí,
aby bola obecná s.r.o. zriadená bez korektných a hodnoverných ekonomických podkladov.
OR berie na vedomie Návrh konateľa ATC Nitrianske Rudno s.r.o. o vysporiadaní
záväzkov voči obci.
OR odporúča podrobný návrh na zriadenie obecnej s.r.o. prejednať na pracovnom
stretnutí poslancov OZ.
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Starosta obce otvoril diskusiu.
Člen OR Maroš - obhajoval názor za zriadenie obecnej s.r.o. Uviedol, ţe je to cesta ako
oţiviť strojový park a ostatné aktivity obce. Argumentoval tým, ţe obec vynakladá
vysoké náklady na údrţbu a opravy starého strojového parku (kuka-voz, traktor,
nákladné autá). Poukázal na spôsob, ako zabezpečiť príjmy pre fungovanie
novovzniknutej s.r.o.
Zástupca starostu – Ing. Anton Katrena – poţiadal starostu obce, aby poskytol doklady,
z ktorých bude moţné zistiť kalkulácie na vybudovanie l km miestnej komunikácie,
napr. z projektov uţ vybudovaných MK.
K bodu č. 6
Člen návrhovej komisie p. Maroš Kohút predniesol odporúčajúce návrhy na uznesenia
pre OZ v Nitrianskom Rudne tak, ako sú uvedené v bode č. 4.
K bodu č. 7
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za
účasť na zasadaní OR a rokovanie ukončil.

Overovateľ zápisnice:
Vladimír V r š k a

Vladimír Vrška, v.r..

Člen návrhovej komisie:
Maroš K o h ú t

Maroš Kohút , v.r.

Zapisovateľka:
Janka Besedová, pracovníčka OcÚ

Janka Besedová, v.r.

Starosta obce:
Jozef P r š o, v.r.

