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

Prítomní:

Jozef P r š o
Ing. Anton Katrena
Maroš Kohút
Vladimír Vrška
Ing. Ján Drobec
Janka Besedová

- starosta obce
- zástupca starostu
- člen OR
- člen OR
- hlavný kontrolór
- 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 28. 02. 2011.
 Uviedol, ţe všetky uznesenia sú plnené priebeţne.
Členovia OR nemali k vyjadreniu starostu obce ţiadne pripomienky.
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. Anton Pršo, Rudnianska Lehota č. – Žiadosť o prenájom pozemku
Starosta obce informoval členov OR o zámere p. Antona Pršu. Uviedol, ţe ţiadateľ má
záujem o priestor medzi budovou zasadačky a asfaltovou cestou za obecným úradom.

-2Priestor chce ohradiť a vyuţiť na dočasné umiestnenie okrasných drevín určených na
predaj.
 OR odporúča pripraviť návrh nájomnej zmluvy s obojstrannou výpovednou
lehotou 1 mesiac.
2. Anton Pršo, Rudnianska Lehota– Žiadosť o umiestnenie reklamy
 OR odporúča, aby žiadateľ predložil konkrétny návrh verejného priestranstva,
kde chce pútač umiestniť a náčrt s uvedením rozmerov reklamného pútača.
(Po schválení miesta pre umiestnenie pútača v OZ, ďalšie konanie bude vedené
v zmysle stavebného zákona a zákona o správnych poplatkoch na OcÚ v Nitr. Rudne).
3. Klub dôchodcov v Nitrianskom Rudne – Žiadosť o zriadenie Klubu dôchodcov
v obecných priestoroch
Starosta obce informoval členov OR, ţe Klub dôchodcov bol z priestorových dôvodov
premiestnený z Materskej školy v Nitr. Rudne do budovy bývalej plynosluţobne, ktorej
vlastníkom je p. Jozef Škadra. Vlastník prenajíma priestory pre potreby Klubu
dôchodcov za mesačný nájom 150 €. Z dôvodu šetrenia s fin. prostriedkami, ale aj
z priestorových dôvodov je prenajatá miestnosť nevyhovujúca. Starosta uviedol, ţe je
potrebné vytvoriť trvalé priestory pre Klub dôchodcov. Poţiadal predsedu stavebnej
komisie p. Vršku, aby komisia vykonala obhliadku priestorov v kotolni MŠ a predloţili
návrh na ich vyuţitie pre Klub dôchodcov.
 OR odporúča stavebnej komisii, predložiť vyjadrenie k návrhu o zriadenie
Klubu dôchodcov v priestoroch kotolne v Materskej školy v Nitrianskom Rudne.
Termín: do zasadania OZ - 28. 03. 2011
4. Ing. Ladislav Centár, Partizánske - Žiadosť o vyjadrenie k projektovému zámeru
rekreačnej chalupy
Ţiadateľ v svojej ţiadosti uvádza, ţe v časti obce Priehrada hodlá postaviť rekreačnú chatu
v lokalite, kde SÚP našej obce s výstavbou nepočíta. Z uvedeného dôvodu ţiada zmenu
SÚP, pričom v liste uvádza, ţe Stredoslovenská energetika Ţilina plánuje v danej lokalite
vybudovať trafostanicu, ktorá by slúţila pre rozšírenie stavebného územia v časti obce
Priehrada a vyriešila by problémy s dodávkami elektriny na konci rozvodnej vetvy
distribučnej siete. Uvádza, ţe súhlasné stanovisko obce k výstavbe v danej lokalite, by bolo
podkladom k vybudovaniu trafostanice SSE.
 OR odporúča stavebnej komisii vykonať obhliadku miesta a predložiť stanovisko
k žiadosti o zmenu SÚP v časti obce Priehrada.
Termín: do zasadania OZ – 28. 03. 2011
5. Starosta obce – Informácia o podpísaní Prihlášky do prvého realizačného projektu
Starosta obce informoval členov OR, ţe Obec sa zapojila do Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manaţmentu povodí SR pre rok 2011. Uviedol, ţe sa jedná o program
realizácie opatrení prevencie pred povodňami s celkovým cieľom realizovať minimálne
30 000 m3 vodozádrţných systémov na území nášho katastrálneho územia.
OR berie na vedomie informáciu starostu. Starostovi obce odporúča, aby prípadné
zmluvy vyplývajúce z podanej prihlášky boli pred podpísaním predložené na
prerokovanie v OZ.

-36. Starosta obce – predloženie Zápisu zo stretnutia starostu Obce Nitrianske Rudno
a riaditeľa Povodia Váhu Topoľčany z 11. 03. 2011
Starosta obce informoval členov OR o bodoch rokovania a dosiahnutej dohode.
Zápis je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
OR odporúča starostovi obce zvolať jednanie s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností,
za účelom ich odkúpenia v nevyhnutnom rozsahu.
(OR odporúča odkúpiť pozemky len v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu diela na
základe geometrického plánu a nie celé parcele podľa zápisu na LV.)
7. Daniela Davidová, Trenčín – Žiadosť o zmenu územného plánu obce
Ţiadateľka doloţila snímku z mapy a LV na pozemky, ktoré chce pouţiť na výstavbu
rodinných domov. Ide o lokalitu v extraviláne pri Lome Rokoš. Starosta obce uviedol, ţe
v tejto lokalite sa uţ realizuje výstavba ( v blízkosti stavieb Juraj Kútny, Silvia Belancová).
OR odporúča OZ nesúhlasiť so zmenou SÚP v uvedenej lokalite.
8. Ing. Ján Drobec, hlavný kontrolór obce – Správa o kontrole zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce Nitrianske
Rudno - viď príloha k zápisnici
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 – viď príloha k zápisnici
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne – Súhlas spoluvlastníka s prevodom vlastníctva
časti nehnuteľnosti - žiadosť
Starosta obce informoval o stretnutí so zástupcami KR PZ v Trenčíne, vo veci prejednania
ţiadosti KR PZ v Trenčíne o prevod spoluvlastníckeho podielu obce na budove kotolne
pri budove bývalého ŠM.
OR odporúča starostovi obce pripraviť návrh na prerokovanie v OZ.
10. Telovýchovná jednota Priehrada, Nitrianske Rudno – Žiadosť o navýšenie príspevku
na činnosť
OR berie na vedomie žiadosť TJ Priehrada.
Hlavný kontrolór obce uviedol, ţe je nevyhnutné prihliadať na rozpočet obce na r. 2011.
11. Starosta obce – Dohoda o uznaní a úhrade záväzkov medzi Obcou a ATC
- ATC – Žiadosť o splátkový kalendár a návrh úpravy nájmu pre obdobie
2011-2015
- Dodatok k nájomnej zmluve o prenájme ATC zo dňa 01. 03. 2006
Starosta obce informoval, ţe uvedené dokumenty budú prerokované na predĺţenom
zasadnutí, ktorého sa zúčastnia všetci poslanci OZ dnes o 17.00 hod.
Z uvedeného dôvodu starosta obce neotváral diskusiu v rámci riadneho zasadania OR.

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.

-4K bodu č. 7
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za
účasť na riadnom zasadaní OR a rokovanie ukončil.
Rozšírené rokovanie OR a ostatných poslancov OZ pokračovalo bez prítomnosti
zapisovateľky.
Závery z rozšíreného rokovania OR budú prednesené na zasadaní OZ 28. 03. 2011.

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.

