Zápisnica
zo zasadania Obecnej rady pri OZ v Nitrianskom Rudne, ktoré sa konalo
dňa 14. decembra 2011

Prítomní:

Jozef P r š o
Maroš Kohút
Ing. Martin Špánik
Vladimír Vrška
Ing. Ján Drobec
Janka Besedová

-

starosta obce
člen OR
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 predloženého
programu, ku ktorému členovia OR nemali žiadne pripomienky.
K bodu č. 2
Starosta obce predložil návrh na overovateľov zápisnice:
Maroš Kohút
na člena návrhovej komisie
:
Ing. Martin Špánik
Janka Besedová, prac. OcÚ
Starosta obce určil zapisovateľku :
Členovia OR jednohlasne schválili predložený návrh bez ďalších pripomienok.
K bodu č. 3
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ, dňa 28.11.2011,
a k časti C. ukladá informoval:
l) k zriadeniu vecného bremena – právo prechodu a prejazdu cez obecný pozemok
v areáli školského dvora na základe vyjadrenia riaditeľky základnej školy a susedných
vlastníkov, že na deň 15. 12. 2011 o 15.00 hod zvolal stretnutie s vlastníkmi susedných
nehnuteľností. O výsledku stretnutia bude informovať na zasadaní OZ, dňa 19.12.2011.
2) k výzve pre p. Jána Čardáša na vrátenie obecného majetku a k ukončeniu
inventarizácie v ATC ako aj k ukončeniu vzťahov ATC s p. Čardášom povedal, že
konateľ ATC p. Polóny ho informoval, že odovzdal celú vec na vybavenie svojmu právnikovi
p. Luptákovi.
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Starosta obce predložil členom OR zaregistrované spisy určené na prerokovanie v OR.
K jednotlivým spisom a návrhom boli prijaté tieto odporúčajúce uznesenia:
1. Starosta obce – Informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa školy
v Základnej škole v Nitrianskom Rudne.
Starosta obce informoval, že dňa 14. 11. 2011 vyhlásil výberové konanie na funkciu
riaditeľa v ZŠ v Nitrianskom Rudne, s termínom na odovzdanie prihlášok do 06. 12. 2011.
Starosta uviedol, že v stanovenom termíne boli doručené 4 prihlášky a všetky spĺňali
podmienky pre zaradenie do výberového konania. Výberové konanie bude 22. 12. 2011
a termín uvedenia do funkcie riaditeľa stanovil ku dňu 1. 2. 2012.
OR odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu starostu obce o výberovom konaní
na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Nitrianskom Rudne.
2. Starosta obce – Informácia o výzve na odstránenie závad na diele „Náučný chodník Vodná
nádrž Nitrianske Rudno“
Starosta obce informoval, že na diele „Náučný chodník Vodná nádrž Nitrianske Rudno“
boli zistené drobné nedostatky a na základe tohto zistenia písomne vyzval dodávateľa diela,
p. Vladimíra Maulera, aby tieto nedostatky odstránil. (Táto povinnosť mu vyplýva zo
Zmluvy o dielo, v ktorej sú zakotvené články o reklamačnej lehote na vybudované dielo).
OR odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu starostu obce.
3. Starosta obce – Informácie o vykonaní zmeny vykurovacieho systému v novovybudovanom
štvortriednom pavilóne ZŠ v Nitr. Rudne.
Starosta obce informoval členov OR o zásahu do vykurovacieho systému ZŠ v Nitr. Rudne,
pričom uviedol, že došlo k chybe v projekte, na základe čoho štvortriedny pavilón nebol
dostatočne vykurovaný. Informoval, že tento problém rieši dodávateľ diela s dodávateľom
projektu a obec ako investor dohliadne na odstránenie nedostatkov. Uviedol, že Obec
týmito zásahmi do vykurovacieho systému nebude finančne zaťažená.
OR odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu starostu obce.
4. Základná škola Nitrianske Rudno – Návrh na vyradenie majetku k 31. 12. 2011
Starosta obce informoval členov OR, že inventarizačná komisia pri ZŠ v Nitrianskom Rudne
vykonala inventarizáciu a na základe zistených skutočností vypracovala zoznam majetku,
ktorý bol opotrebovaný a naďalej nepoužiteľný a navrhuje tento majetok na vyradenie
z evidencie v celkovej sume 8839,72 €. K návrhu je priložený podrobný zoznam
vyradeného materiálu.
OR odporúča OZ schváliť vyradenie majetku Základnej školy v Nitrianskom Rudne,
na základe Návrhu na vyradenie a Inventúrneho súpisu majetku určeného na
vyradenie k 25. 11. 2011.
5. Materská škola Nitrianske Rudno – Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov
k 31. 12. 2011
Starosta obce predniesol členom OR návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov
v Materskej škole v Nitrianskom Rudne, ktoré sú nefunkčné a znehodnotené a ich ďalšie
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hospodárskych prostriedkov na vyradenie v MŠ je 2408,99 €.

OR odporúča OZ schváliť vyradenie hospodárskych prostriedkov z majetku
Materskej školy v Nitrianskom Rudne, na základe Návrhu na vyradenie
a Inventúrneho súpisu majetku určeného na vyradenie k 30. 11. 2011.
6. Starosta obce – Návrh dodatku č. l k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2007 o poskytovaní
finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Starosta obce uviedol, že na základe odporúčania OZ bol vypracovaný Návrh dodatku
uvedeného VZN v článku 6, kde sa mení termín zúčtovania poskytnutých finančných
prostriedkov a to „do 15. 01. nasledujúceho roka.“ (Pôvodné znenie do 15. 12. prísl. roka).
OR odporúča OZ schváliť Dodatok č. l k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2007
o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce, čl 6.
7. Starosta obce – k predaju nehnuteľností v k. ú. Nitrianske Rudno pre žiadateľku
Danielu Štrbákovú a žiadateľa Martina Šutinského.
Starosta obce uviedol, že k uvedeným žiadostiam na základe uznesenia OZ dal vypracovať
geometrický plán, v ktorom boli presne vyčlenené parcele, ktoré sú záujmom predaja pre
žiadateľov.
Informoval, že na základe nových skutočností, ktoré nastali po vypracovaní GP, je potrebné
prijať ďalšie uznesenia k predaju predmetných nehnuteľností.
Preto OR odporúča OZ prijať uznesenia v tomto znení:
1.
OZ schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Rudno a to
C-KN parc.č. 611/3 zastavaná plocha o výmere 102 m2 a časť C-KN parc.č. 611/1, ktorá je
zameraná geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o. č.p.
373/2011 zo dňa 16.11.2011 ako novovytvorená parc.č. 611/9 zastavaná plocha o výmere 110
m2 v prospech kupujúcej Daniela Štrbáková, nar. 30.11.1961, bytom Diviacka Nová Ves č.
552 za cenu 40.- eur za 1 m2 pozemku a s podmienkou, že kupujúca zaplatí náklady spojené
prevodom nehnuteľnosti a zameraním pozemku.
Predmetom predaja je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlá
plocha, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, preto sa
podľa § 9a ods.8/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák.č. 258/2009 Z.z.
ustanovenia odseku 1/ až 7/ §9a zákona nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.
2. OZ schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nitrianske Rudno a to
stavby s. č. 178 na parc.č. 611/1,
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je zameraná geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o.
č.p. 373/2011 zo dňa 16.11.2011 ako novovytvorená
parc.č. 611/6 zastavaná plocha o výmere 62 m2,
parc.č. 611/5 zastavaná plocha o výmere 170 m2,
parc.č. 611/10 zastavaná plocha o výmere 13 m2,
v prospech kupujúceho Martina Šutinského, nar. 06.01.1977, bytom Nitrianske Rudno,
Mladých budovateľov č. 227/42 za cenu 46 472.- eur a s podmienkou, že kupujúci zaplatí
náklady spojené prevodom nehnuteľnosti a zameraním pozemku. Časť kúpnej ceny v sume
16 472.- eur a náklady spojené s prevodom budú splatné do 31.12.2011, zvyšná časť kúpnej
ceny bude zaplatená v mesačných splátkach po 1 250.- eur počnúc mesiacom január 2012,
vždy najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Na zabezpečenie splnenia záväzku kupujúceho bude k predávaným nehnuteľnostiam
zriadené záložné právo na náklady kupujúceho.
V predmetnej veci ide o prípad hodný osobitného zreteľa (o čom rozhodlo OZ trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov) v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 258/2009 Z. z., ktorý
spočíva v tom, že ide o stavbu so špecifickým charakterom – Predajňa „Remeselník“,
v dlhodobom užívaní kupujúceho, na ktorej boli vykonané také stavebné zmeny, ktoré by bola
obec povinná v prípade ukončenia užívania nahradiť.
Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepoužijú ustanovenia odsekov 1 až 7 § 9a
zák. č. 258/2009 Z. z.
8. Hlavný kontrolór obce – predloženie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nitrianske Rudno na 1. polrok 2012.
Ing. Ján Drobec – hlavný kontrolór obce Nitrianske Rudno predniesol členom OR Návrh
plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012.
Členovia OR nemali k návrhu žiadne pripomienky.
OR odporúča OZ schváliť Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Nitrianske Rudno na 1. polrok 2012.
9. Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 – Rozpočtové opatrenie č. 5
Ing. Martin Špánik, predseda finančnej komisie predniesol návrh rozpočtovej zmeny Obce
Nitrianske Rudno. Každú rozpočtovú zmenu na jednotlivých kapitolách zdôvodnil.
Ing. Ján Drobec predložil pripomienku k rozpočtovej zmene 4*, ktorú žiadal zmeniť takto:
0112-637001 – kontrolór - školenia a kurzy .....................................70 € -V
0112-642006 – členský príspevok v Združení kontrolórov ............ 13 € -V
0112-633006 - kontrolór – všeobecný materiál .............................. 83 € + V
Uvedenú zmenu členovia OR akceptovali a odporučili ju zapracovať do Návrhu rozpočtovej
zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011 a takto predložiť na rokovanie do OZ, ostatné
položky zostali nezmenné.
OR odporúča OZ schváliť Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno
za rok 2011 s pripomienkou Ing. Jána Drobca k zmene 4*, ktorá bola zapracovaná do
predloženého Návrhu rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2011.
10. Starosta obce – Návrh VZN Obce Nitrianske Rudno č. 4/2011 o povinnej školskej
dochádzke a jej plnení.
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dochádzke a jej plnení.
11. Ing. Martin Špánik – Návrh VZN Obce Nitrianske Rudno č. 3/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok.
Ing. Martin Špánik vzniesol pripomienky k uvedenému VZN a tieto pripomienky zdôvodnil.
Uviedol, že nakoľko Obec Nitrianske Rudno rieši havarijný stav strechy na MŠ v Nitr. Rudne,
musí použiť na úhradu aj časť prostriedkov týkajúcich sa MŠ, ŠKD a ŠJ.
Z uvedeného dôvodu navrhuje túto zmenu vo VZN č. 3/2011:
A) V článku II – Výška dotácie na dieťa v materskej škole, bod l znie:
Výška dotácie na dieťa v materskej škole zriadenej obcou na prevádzku a mzdy je
stanovená na jedno dieťa pevnou sumou 1800 €. ( Pôvodná suma bola 1891 € =
úspora 91 € x 76 detí = celková úspora 6916 €)
Zdôvodnenie:
MŠ z návrhu 1891 EUR/dieťa zmena na 1800 EUR/dieťa
Vysvetlenie: podľa koeficientu 59,53 x 31 = 1845 EUR/dieťa, avšak nakoľko Obec
Nitrianske Rudno rieši havarijný stav strechy MŠ a musí v priebehu roka 2012 uhradiť
za túto opravu sumu 21482 EUR, musíme použiť aj časť prostriedkov týkajúcich sa MŠ.
V minulom roku mala Materská škola Nitrianske Rudno schválený rozpočet vo výške
124 800 EUR a dofinancovanie zmenou VZN z 1600 EUR na 2050 EUR schválenou OZ
26.9.2011 o sumu 10 330 €, čo predstavovalo celkovú sumu po dofinancovaní
v r. 2011 - 135 130 EUR. Pre rok 2012 dostane MŠ podľa VZN 136 800 EUR.
B) V článku III – Výška dotácie na dieťa v školskom klube detí, bod l znie:
Výška dotácie na dieťa v školskom klube detí zriadenom obcou na prevádzku a mzdy
je stanovená na jedno dieťa pevnou sumou 357 €. (Pôvodná suma bola 375 €
= úspora 18 x 46 detí = celková úspora 828 €)
Zdôvodnenie:
KD z návrhu 375 EUR/dieťa zmena na 357 EUR/dieťa.
Na základe prepočtu koeficientu je to 59,53 x 6 = 357 EUR/dieťa, pri počte 46 detí to
tvorí sumu 16422 EUR. Na pracovnom stretnutí túto zmenu odsúhlasili všetci prítomní
poslanci OZ, taktiež sa prihliadalo na príspevky od rodičov pre ŠKD, kde starosta obce
uviedol, že je tento príspevok na úrovni 3-3,50 EUR/dieťa/mesiac. V iných školách v
okrese Prievidza sú tieto príspevky vyššie. Ďalším dôvodom je, že ŠKD navštevuje viac
ako 2/3 detí z okolitých obcí a Obec Nitrianske Rudno nemá povinnosť dofinancovávať
činnosť ŠKD nad rámec prostriedkov, ktoré na chod ŠKD obdrží.
C) V článku IV – Výška dotácie na žiaka v školskej jedálni, bod l znie:
Výška dotácie na jedného žiaka v školskej jedálni zriadenej obcou na prevádzku je
stanovená na jedného žiaka pevnou sumou 103 €. (Pôvodná suma bola 105 €
= úspora 2 € x 400 žiakov = celková úspora 800 €).
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ŠJ pri ZŠ z návrhu 105 EUR/dieťa zmena na 103 EUR/dieťa.
Úspora týchto prostriedkov bude použitá na opravu strechy MŠ. ŠJ je momentálne
kompletne zariadená a vybavená a OZ nepredpokladá, že by boli potrebné investície v
roku 2012.
Tieto pripomienky na zmeny boli prerokované na pracovnom stretnutí poslancov
a neboli vznesené iné pripomienky ani námietky voči predloženému návrhu na zmenu
VZN č. 3/2011.
l. OR odporúča OZ schváliť pripomienky Ing. Martina Špánika k VZN č. 3/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa
školského zariadenia na príslušný rok.
2. OR odporúča OZ schváliť VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný rok so
schválenými zmenami v pevne stanovenej sume v čl. II, III a IV.
12. Ing. Martin Špánik – Návrh rozpočtu Obce Nitrianske Rudno na rok 2012
Uviedol, že Návrh rozpočtu Obce Nitrianske Rudno na rok 2012 bol zaslaný všetkým
poslancom OZ a bol zverejnený v úradnej tabuli obce na pripomienkovanie.
Ing. Martin Špánik vzniesol pripomienky k návrhu na rozpočet obce na rok 2012, ktoré
predniesol z dôvodu opravy strechy na MŠ v Nitrianskom Rudne, ktorá si vyžiada náklady
vo výške 21 482 €. V Návrhu na rozpočet na r. 2012 je pre tento účel rozpočtovaná suma
len 11 000 €.
Pripomienka č. 1 - k návrhu rozpočtu na rok 2012:
Oprava strechy MŠ 21482 EUR - 1074 (5%) zádržné = 20408 EUR +V
MŠ zmena VZN z 1891 na 1800 = 91 x 76 =
6916 EUR
ŠKD zmena VZN z 375 na 357 = 18 x 46 =
828 EUR
ŠJ pri ZŠ zmena VZN zo 105 na 103 = 2 x 400 =
800 EUR
Nájomné Wistéria Anton Pršo za verejné priestranstvo = 1100 EUR
Momentálne v rozpočte na opravu strechy na MŠ
11000 EUR
_____________________________________________________________
Spolu:
20644 EUR
Pripomienka č. 2:
zaradiť na civilnú ochranu - dohody = 200 EUR (20644 – 20408 = 236 €)
(zvýšiť sumu o 200 € na kpt. 0133-637027 – iné všeob. služby – dohody na sumu 3700 €)
Rezervný fond ostane zachovaný vo výške 3900 EUR.
Vznesené pripomienky boli prerokované na pracovnom stretnutí poslancov OZ
dňa l4. 12. 2011. Poslanci OZ nemali pripomienky ani námietky voči vzneseným zmenám.
1. OR odporúča OZ schváliť pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2012, vznesené
Ing. Martinom Špánikom, tak ako sú uvedené v bode 12.
2. OR odporúča OZ schváliť Návrh rozpočtu Obce Nitrianske Rudno na rok 2012
so schválenými pripomienkami, vznesenými Ing. Martinom Špánikom.
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Po prerokovaní zaregistrovaných spisov a pripomienok starosta obce otvoril diskusiu.
Maroš Kohút – člen OR
Požiadal starostu obce, aby inicioval stretnutie s riaditeľkou ZŠ v Nitrianskom Rudne vo veci
dojednania nájomného za telocvičňu pre Klub stolných tenistov v Nitr. Rudne. Uviedol, že
členovia tejto organizácie platia nájomné za telocvičňu ročne 700 € a požaduje znížiť túto
sumu na 400 €.
Starosta obce informoval, že t.č. je štatutárny zástupca školy iba zastupujúci do doby
vymenovania nového riaditeľa ZŠ. Chcel by riešiť túto požiadavku po vymenovaní
a uvedení nového riaditeľa ZŠ v Nitrianskom Rudne do funkcie.
Maroš Kohút , Ing. Martin Špánik – po informácii o spotrebe pohonných hmôt pri zbere
pevného komunálneho odpadu (KUKA-voz), požiadali starostu obce, aby pracovníčka
zodpovedná za evidenciu pohonných hmôt predložila na najbližšie zasadanie OZ prehľad
o spotrebe a odjazdených kilometroch motorového vozidla pri zbere KO (KUKA – voza).
K bodu č. 6
Člen návrhovej komisie p. Ing. Martin Špánik predniesol odporúčajúce návrhy na uznesenia
pre OZ v Nitrianskom Rudne tak, ako sú uvedené v bode č. 4.

7. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za
účasť na riadnom zasadaní OR a rokovanie ukončil.
Starosta obce pripomenul termín konania riadneho zasadania OZ
– 19. 12. 2011 o 17.OO hod.

Overovateľ zápisnice:
Maroš

Kohút

Maroš Kohút, v.r.

Člen návrhovej komisie:
Ing. Martin Špánik

Ing. Martin Špánik, v.r.

Zapisovateľka:
Janka Besedová, pracovníčka OcÚ

Janka Besedová, v.r.

Jozef P r š o, v.r.
starosta obce

