Zápisnica
zo zasadania Obecnej rady pri OZ v Nitrianskom Rudne, ktoré sa konalo
dňa 20. júna 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 30. 05. 2011.
 OZ uložilo finančnej komisii predložiť písomné stanovisko k rozpočtovým zmenám Obce
a k plneniu a čerpaniu rozpočtu Obce, MŠ a ZŠ v Nitr. Rudne.
Starosta obce uviedol, ţe Ing. Martin Špánik, predseda finančnej komisie predloţí správu na
zasadaní OZ, dňa 27. 06. 2011.


Vyzvať majiteľov drevených garáži na Hlavnej ulici za obecným úradom k odstráneniu
nelegálnych stavieb.
Uznesenie bolo splnené.
Obecný úrad vyzval majiteľov na odstránenie provizórnych garáţí.
Uloţil termín na ich odstránenie do jedného mesiaca od doručenia výzvy.



Požiadať viaceré firmy o zaslanie ponúk na výmenu okien na kotolni ZŠ Nitrianske Rudno.

-2Starosta obce informoval OR o jednaní so Slovaktual-om, pričom sa mu podarilo dojednať
novú lacnejšiu ponuku o 109 € oproti pôvodnej ponuke. Ďalšie ponuky mu budú doručené do
22. júna 2011. Podrobnosti o týchto ponukách prednesie na zasadaní OZ, dňa 27. 06. 2011.


Prehodnotiť nájomné zmluvy, uzavreté s nájomníkmi obecných pozemkov a stavieb.
Správu podá starosta obce na najbliţšom zasadaní OZ.



Písomne upozorniť organizácie na zistené nedostatky vo vyúčtovaní príspevkov
z finančných prostriedkov Obce.
Uznesenie bolo splnené. Účtovníčka obce písomne upozornila organizácie, ktorým boli
poskytnuté príspevky na činnosť, na zistené nedostatky pri zúčtovaní príspevku.



Pripravovať návrhy na uznesenia pre rokovaním OZ.
Uznesenie sa bude plniť priebeţne.



Predložiť stanovisko ohľadom dofinancovania sumy 2885 € na mzdy pre vychovávateľky
v ŠK pri ZŠ.
Uznesenie plní finančná komisia v termíne do 15. 09. 2011.

OR odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu starostu obce k plneniu uznesení.
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. Starosta obce – Ponuky na opravu bleskozvodov na budovách patriacich
k ZŠ v Nitr. Rudne
Starosta obce informoval, ţe na Obecný úrad v Nitr. Rudne boli doručené ponuky:
- Tomáš Krausko, Cigeľ 352 ....................................................... 10 599,41 €
- Anton Mjartan – ELEKTRE, Cigeľ 325 ..................................
9 456,10 €
- Jozef Šimora PCHE – montáţe, Moštenica 4, Prievidza ..........
3 899,29 €
Starosta obce uviedol, ţe výberové konanie sa uskutoční do dvoch týţdňov.
O výsledku výberového konania budú poslanci OZ informovaní.
OR odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu o ponukách na opravu bleskozvodov.
2. Mgr. Miloš Kupec, riaditeľ ZŠ v Nitr. Rudne – Ţiadosť o ukončenie funkcie a rozviazanie
pracovného pomeru
Starosta obce informoval, ţe 06. 06. 2011 bola na Obecný úrad v Nitr. Rudne doručená
ţiadosť riaditeľa ZŠ o rozviazanie pracovného pomeru k 31. 07. 2011 zo zdravotných
dôvodov.
Starosta obce ako zriaďovateľ ZŠ vyhovel ţiadosti Mgr. Miloša Kupca a vyhlásil výberové
konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ v Nitrianskom Rudne. Vyhlásenie výberového
konania bolo zverejnené v týţdenníku MY – Prieboj Hornonitrianske noviny
zo 14. 06. 2011, na internetovej stránke obce a informačnej tabuli obce.

-3Uzávierka VK je 29. 06. 2011, otváranie obálok 01. 07. 2011
a výberové konanie 08. 07. 2011.
OR odporúča OZ zobrať informáciu na vedomie.
3. Ing. Ján Drobec, hlavný kontrolór obce – Návrh plánu činnosti na 2. polrok 2011
Hlavný kontrolór obce informoval členov OR o návrhu plánu činnosti na 2. polrok 2011.
Uviedol, ţe plán činnosti je zverejnený na oznamovacej tabuli obce a poţiadal členov OR,
aby pripomienky k návrhu plánu predniesli v OZ. Na základe pripomienok bude návrh
plánu činnosti doplnený.
Členovia OR navrhli zaslať návrh plánu všetkým poslancom OZ.
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.
OR odporúča poslancom pripraviť do zasadania OZ návrhy na doplnenie plánu
činnosti HK.
4. Ján Šegul, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o opravu obecnej cesty
Starosta obce informoval, ţe ţiadateľ poţiadal o opravu komunikácie na ulici S. Chalúpku.
OR odporúča stavebnej komisii vykonať miestnu obhliadku a predložiť návrh na
riešenie na najbližšom zasadaní OZ.
OR odporúča starostovi obce zistiť vlastníkov pozemkov pod komunikáciou.
5. Martin Moravanský, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o predaj pozemku pod polyfunkčný
objekt
Ţiadateľ v svojej ţiadosti uvádza, ţe budova v jeho vlastníctve, postavená na parc. 227/56
bola nesprávnym zameraním posunutá o 20 cm do obecného pozemku, čo činí 3 m2 .
Martin Moravanský ţiada OZ o odpredaj časti pozemku - 3 m2 z parc. č. 227/5
a zároveň ţiada odkúpiť zostatok parc. č. 225/84 o výmere 1 m2 .
OR odporúča OZ schváliť predaj časti parc. 227/5 o výmere 3 m2 podľa
geometrického plánu za cenu 16,60/m2 .
K odpredaju parc. č. 225/84 o výmere 1 m2 sa OZ vyjadrí po miestnej obhliadke.
6. Materská škola Nitrianske Rudno – informácie k počtu prijatých detí na šk. rok 2011/2012
Starosta obce informoval, ţe riaditeľka MŠ prijala na šk. r. 2011/2012 ... 19 nových detí.
Do základnej školy k septembru 2011 odchádza 22 detí. Naplnenosť MŠ na šk. r. 2011/2012
bude 79 detí.
OR odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu o počte detí v MŠ na šk. r. 2011/2012.
7. Materská škola v Nitrianskom Rudne – Ţiadosť o prehodnotenie VZN 1/2010
Starosta obce informoval, ţe riaditeľka MŠ v Nitr. Rudne ţiada o vyrovnanie rozpočtu pre MŠ
na rok 2011, pretoţe vykazuje schodok 9295 €. K vykázaniu schodku v rozpočte došlo
zmenou výpočtu fin. prostriedkov na jedno dieťa. Riaditeľka MŠ uvádza, ţe od 01/2011 bol
zvýšený koeficient pre výpočet fin. prostriedkov na dieťa a to z 51,61 € na 61,39 €. O prehodnotenie ţiada z dôvodu, ţe súčasný rozpočet nepokryje predpokladané mzdové a prevádzkové
náklady.
OR odporúča finančnej komisii pripraviť stanovisko na prehodnotenie VZN 1/2010.
OR odporúča OZ upraviť dotáciu na l dieťa od septembra 2011, na základe stanoviska
fin. komisie.

-48. Krajský školský úrad v Trenčíne – odpoveď na Ţiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na riešenie havarijnej situácie na budove MŠ v Nitr. Rudne.
Starosta obce listom zaslal na KŠÚ v Trenčíne poţiadavku na finančné prostriedky na
opravu strechy na MŠ v Nitr. Rudne. KŠÚ ţiadosť zamietol s tým, ţe financovanie MŠ
patrí do kompetencie obcí, ich financovanie je určené podielom z podielových daní
a havarijný stav budovy musí riešiť obec z výnosov daní a príjmov územnej
samosprávy.
OR odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu.
9. Súkromná základná umelecká škola, Valaská Belá – Ţiadosť o vyjadrenie.
Starosta uviedol, ţe riaditeľka súkromnej ZUŠ vo Valaskej Belej, pani Karolína Pavelková
poţiadala o vyjadrenie vo veci zmeny sídla tejto školy a to z Valaskej Belej do
Nitrianskeho Rudna.
OR odporúča starostovi obce, aby pozval riaditeľku S ZÚŠ p. Karolínu Pavelkovú
na zasadanie OZ dňa 27. 06. 2011 s tým, že osobne vysvetlí dôvod požadovanej
zmeny a uvedie dôsledky zmeny sídla súkromnej ZUŠ z Valaskej Belej do
Nitrianskeho Rudna.
10. Starosta obce – informácia o projekte na vybudovanie chodníka cez obec
Starosta obce informoval členov OR o zámere začať s budovaním chodníka,
ktorý bude viesť vedľa štátnej cesty smerom od cintorína po horný koniec,
v zastavanej časti obce (dvojdom p. Pánisová, p. Matejková).
Uviedol, ţe realizácia tohto projektu bude financovaná z vlastných zdrojov a bude
rozdelená na 3 etapy. Na vybudovanie chodníka je potrebné stavebné povolenie.
OR odporúča OZ dohodnúť termín na začatie stavby chodníka po ukončení už
rozpracovaných stavebných prác na iných dielach. (napr. ZŠ, kotolňa ).
11. Starosta obce – ţiadosť o zvýšenie platu starostu obce
Starosta obce informoval členov OR, ţe od 01. 06. 2011 je v platnosti novela zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest, ktorou bol zníţený koeficient pre výpočet platu starostov z 2,2 na 1,98. Touto
novelou zákona starosta obce bude mať stratu na pôvodnom základnom plate. Starosta
uviedol, ţe okrem základného platu v minulosti neţiadal o iné navýšenie platu, ako to
zákon umoţňoval.
Preto sa obrátil na poslancov o zvýšenie (podľa novely zák.) stanoveného platu o 30 %.
Po predloţení argumentov a diskusie, OR odporúča OZ schváliť zvýšenie platu
starostu obce o 20 % od 01. 06. 2011.
12. Starosta obce – Záverečný účet obce Nitrianske Rudno za rok 2010
Starosta obce uviedol, ţe je potrebné schváliť Záverečný účet obce za rok 2010.
Záverečný účet obce je moţné schváliť po vyjadrení audítora a podaní správy
k záverečnému účtu obce od hlavného kontrolóra. Vyjadrenie audítora je doloţené.
Starosta obce poţiadal hlavného kontrolóra obce, aby predloţil správu na OZ dňa
27. 06. 2011. Po predloţení správy hl. kontrolórom, starosta obce predloţí záverečný
účet na prerokovanie OZ.
OR odporúča hlavnému kontrolórovi predložiť správu k záverečnému účtu obce
za rok 2010 na zasadaní OZ, dňa 27. 06. 2011.
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rok 2010 na prerokovanie v OZ.
13. Starosta obce – Návrh na udelenie Ceny obce Nitrianske Rudno pre riaditeľa ZŠ
Mgr. Miloša Kupca, za prínos v školstve a šírenie dobrého mena Obce
Nitrianske Rudno, ;pri príleţitosti ukončenia jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa ZŠ
a odchodu do dôchodku.
OR odporúča OZ súhlasiť s udelením Ceny obce Mgr. Milošovi Kupcovi.
14. Ing. Anton Katrena – Ţiadosť o napojenie na kanalizáciu povrchových vôd v MŠ.
Poslanec OZ Ing. Anton Katrena uviedol, ţe súkromný podnikateľ p. Miroslav Vrban
poţiadal o súhlas k odvedeniu daţďovej vody z jeho pozemku do kanalizácie
povrchových vôd v Materskej škole v Nitr. Rudne.
OR odporúča predložiť projekt na odvedenie dažďovej vody z pozemku p. Vrbana
do kanalizácie povrch. vôd v areáli MŠ.
K bodu č. 5
Po prerokovaní zaregistrovaných spisov a pripomienok starosta obce otvoril diskusiu.
Maroš Kohút – upozornil na zlý stav miestnych komunikácií, ktoré sú pouţívané na prepravu
dolomitu a neudrţiavanie pozemkov v časti Priehrada, ktorých vlastníkom je PS – Urbariát
Nitrianske Rudno.
Odporučil starostovi obce, aby vyvolal jednanie s predsedom PS- Urbariát Nitrianske Rudno,
p. Dominikom Mazánom, upozornil ho na uvedené nedostatky a dohodol ich nápravu.
- poţiadal starostu obce, aby vyvolal jednanie s riaditeľom ZŠ vo veci prenajímania
telocvične a dohodol prijateľné podmienky pre jej pouţívanie pre členov Klubu stolného
tenisu.

Starosta obce pripomenul termín konania riadneho zasadania OZ
– 27. 06. 2011 o 18.OO hod.
Stretnutie poslancov OZ sa uskutoční pred zasadnutím OZ o 16.30 hod,
kde sa prerokujú a spresnia niektoré témy rokovania.
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 riadnom zasadaní OR a rokovanie ukončil.
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Overovateľ zápisnice:
Vladimír V r š k a

V. Vrška, v.r.

Člen návrhovej komisie:
Maroš K o h ú t

Zapisovateľka:
Janka Besedová, pracovníčka OcÚ

M. Kohút, v.r.

J. Besedová, v.r.

Starosta obce:
Jozef P r š o, v.r.

