Zápisnica
zo zasadania Obecnej rady pri OZ v Nitrianskom Rudne, ktoré sa konalo
dňa 24. mája 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 :

Maroš Kohút
Ing. Anton Katrena
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 13. 04. 2011.
 Uviedol, ţe nie je splnené uznesenie, ktorým bolo uloţené vykonať inventarizáciu v ATC
Nitrianske Rudno, s.r.o do konca augusta 2011.
Starosta obce informoval členov OR, ţe v júni 2011 bude menovaná inventarizačná komisia,
ktorej predsedom bude poslanec OZ p. Milan Kútny a za členov komisie budú vymenovaní ostatní
poslanci OZ.
Členovia OR nemali k informácii 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:

-21. Július Zlúky, Kanianka – Ţiadosť o povolenie drobnej stavby- vybudovanie oplotenia
okolo rekreačnej chaty v časti obce Priehrada
Starosta obce informoval členov OR o zámere p. Júliusa Zlúkyho, vybudovať oplotenie
okolo vlastnej rekreačnej chaty v časti obce Priehrada. V zmysle SÚP obce, budovanie
oplotenia v tejto časti obce je moţné len formou ţivého plota z okrasných drevín.
Starosta obce uviedol, ţe chata ţiadateľa sa nachádza pri štátnej ceste, smerom na Valaskú
Belú. Súkromný pozemok okolo chaty nie je chránený od hlavnej cesty a majetok ţiadateľa
je tak vystavený poškodzovaniu. Z toho dôvodu starosta obce poţiadal o udelenie výnimky
na vybudovanie dreveného oplotenia okolo ICH p. Zlúkyho.
 OR odporúča OZ schváliť individuálnu zmenu SÚP k žiadosti p. Zlúkyho
a povoliť drobnú stavbu – oplotenie z drevených dielov upevnených na kovových
stĺpoch, ale len v časti od štátnej cesty smerom na Valaskú Belú. Ostatnú časť
oplotenia vybudovať z okrasných drevín – živý plot.
2. Michal Šipoš a Marek Šipoš, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o odkúpenie pozemku pod
výstavbu garáţí
Obec Nitrianske Rudno ponúkla na predaj pozemky pod výstavbu garáţí pri bytovkách
za obecným úradom. Ţiadatelia prejavili záujem o dva pozemky a to na parc. č. 227/40
a 227/41.
 OR odporúča OZ schváliť predaj pozemkov na parc. č. 227/40 a 227/41 na
výstavbu garáží pre žiadateľov.
 OR odporúča OZ určiť cenu pozemku za 16,60 €/1 m2
 OR odporúča vyzvať majiteľov drevených garáží v uvedenej lokalite, aby
odstránili nelegálne stavby a vybudovali garáže v zmysle uzavretej kúpnej
zmluvy a SÚP obce.
3. Milan Mazán a Monika, Nitrianske Rudno – Odstránenie múru, urgencia
Starosta obce uviedol, ţe pisatelia listu sa sťaţujú na stav ich nehnuteľnosti, ktorý ako
píšu, spôsobila Obec Nitrianske Rudno predajom budovy bývalého OO PZ (pri kostole).
Starosta obce informoval OR, ţe zaslal list na Stavebný úrad v Novákoch a vo veci bude
konanie 31. 5. 2011 na Obecnom úrade v Nitr. Rudne.
 OR odporúča OZ zobrať informáciu na vedomie.
4. Krajský školský úrad v Trenčíne – Odpoveď na ţiadosť o finančné prostriedky
Starosta obce informoval, ţe v r. 2007 Obec Nitr. Rudno poţiadala KŠÚ v Trenčíne
o finančné prostriedky na opravu havarijného stavu strechy na telocvični pri ZŠ.
KŠÚ v Trenčíne listom z 10. 05. 2011 vyzval Obec, aby sa vyjadrila k poţiadavke
a aktualizovala pôvodnú ţiadosť. Starosta obce skonštatoval, ţe strecha na telocvični bola
opravená v rámci rekonštrukcie ZŠ a preto doporučuje aktualizovať poţiadavku na opravu
strechy na MŠ v Nitr. Rudne.
 OR odporúča OZ súhlasiť s aktualizáciou žiadosti z r. 2007, ktorá je evidovaná
na KŠÚ v Trenčíne s tým, že v aktualizácii uvedie použitie finančných
prostriedkov na opravu strechy na MŠ v Nitr. Rudne.
5. Slovaktual s.r.o. Pravenec, Tomáš Dubec – zaslanie ponuky na pivničné okná na ZŠ
Starosta obce informoval, ţe spoločnosť SLOVAKTUAL zaslala ponuku na výmenu okien
na kotolni ZŠ v Nitr. Rudne na sumu 1118,45 €.

-3 OR odporúča starostovi obce prehodnotiť ponuku a požiadať o iné ponuky.
 OR považuje uvedenú ponuku za nevyhovujúcu.
(Starosta obce informoval, ţe vstúpi do konania so SLOVAKTUAL-om , prípadne k ďalším
ponukám a predloţí výsledok konania na zasadaní OZ, dňa 30. 05. 2011).
6. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Nitrianskom Rudne a Klub dôchodcov
- ţiadosť o zvýšenie dotácie na činnosť orgnizácie
Starosta obce informoval, ţe ZO JD a KD poţiadali o zvýšenie dotácie na činnosť.
V júni organizácia oslávi 10. výročie svojho zaloţenia v obci. Po diskusii v OR
a prehodnotení predloţených argumentov, OR prijala odporučenie pre OZ.
 OR odporúča OZ schváliť zvýšenie dotácie pre JD v Nitrianskom Rudne a KD
v Nitr. Rudne o 200 € na zorganizovanie stretnutia členov pri príležitosti
10. výročia založenia organizácie.
7. Anton Pršo, Rudnianska Lehota – ţiadosť o predaj pozemku pod Polyfunkčný objekt
Ţiadateľ je vlastníkom polyfunkčnej budovy za obecným úradom. Uvádza, ţe zameraním
stavby sa zistilo, ţe stavba bola posunutá o 20 cm do pozemku obce. Ţiada obec
o odpredaj časti pozemku o výmere 3 m2 (odchýlka od pôvodne odpredaj výmery).
 OR odporúča OZ schváliť predaj časti pozemku parc. 227/5 o výmere 3 m2
 OR odporúča OZ schváliť cenu za l m2/16,60 €.
8. Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011
Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce k 31. 03. 2011
Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ v Nitr. Rudne k 31. 03.2011
Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ v Nitr. Rudne k 31. 03. 2011
 OR odporúča finančnej komisii predložiť stanovisko k uvedeným materiálom
na OZ -dňa 30. 05. 2011.
9. Základná škola v Nitr. Rudne – Ţiadosť o dofinancovanie ŠKD
Riaditeľ ZŠ ţiada Obec Nitrianske Rudno o dofinancovanie o sumu 2885 € na mzdy,
pre vychovávateľky v Školskom klube pre deti pri ZŠ v Nitr. Rudne.
OR odporúča finančnej komisii predložiť stanovisko na OZ - 30. 05. 2011.
10. Starosta obce – Zápis z kontrolného dňa konaného 24. 05. 2011 na ZŠ v Nitr. Rudne –
komplexná obnova a modernizácia. Prístavba štvortriedneho pavilónu
Starosta obce informoval členov OR o výsledkoch z kontrolného dňa .
Zápis tvorí súčasť tejto zápisnice.
Vyjadrenie k ponukám na výmenu okien na kotolni ZŠ a k ostaným pripomienkam z KD
sa uskutoční na stretnutí pred zasadaním OZ – 30. 05. 2011 o 16.00 hod.
11. Starosta obce – Návrh uzatvorenie Nájomnej zmluvy s Antonom Pršom (verejné
priestranstvo za OcÚ)
 OR odporúča OZ zrušiť uznesenie OZ č. 3/C/1/2011 z 13. 04. 2011
 OR odporúča OZ schváliť Nájomnú zmluvu s Antonom Pršom na prenájom
verejného priestranstva, dohodou za cenu 132 €/mesačne.

-4K bodu č. 5
Po prerokovaní zaregistrovaných spisov a pripomienok starosta obce otvoril diskusiu.
Maroš Kohút – upozornil na nelegálne vybudovanie oplotenia na parc. č. 1417 v k. ú.
Nitrianske Rudno, časť Priehrada , ktorým sa zamedzil prístup na náučný chodník.
Ďalej uviedol, ţe stavba bola vykonaná bez súhlasu vlastníka, t.j. PS – Urbariát Nitrianske
Rudno.
Starosta obce skonštatoval, ţe Obec Nitrianske Rudno bude konať vo veci v zmysle
Stavebného zákona.

Starosta obce pripomenul termín konania riadneho zasadania OZ
– 30. 05. 2011 o 18.OO hod.
Stretnutie poslancov OZ sa uskutoční pred zasadnutím OZ o 16.00 hod,
kde sa prerokujú a spresnia niektoré témy rokovania.
K bodu č. 6
Člen návrhovej komisie p. Ing. Anton Katrena, 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 riadnom zasadaní OR a rokovanie ukončil.
Overovateľ zápisnice:
Maroš Kohút

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

Člen návrhovej komisie:
Ing. Anton Katrena

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

Zapisovateľka:
Janka Besedová, pracovníčka OcÚ

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

Starosta obce:
Jozef P r š o

