Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 25.09.2012
Prílohy :

1.
2.
3.
4.

Plnenie, čerpanie rozpočtu Obce, ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno
Návrhy Rozpočtových zmien obce - Rozpočtové opatrenie č.2.,3, 4.
Odpis pohľadávok Obce Nitrianske Rudno zo dňa 19.9.2012
Správa o splnení uznesenia OZ v Nitrianskom Rudne z 25.06.2012 od hl. kontrolóra
obce Ing. Jána Drobca.
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Jozef Pršo – starosta obce
Ing. Ján Drobec – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka

Neprítomní : Alena Štrbáková - ospravedlnená
Bc. Peter Iliaš – ospravedlnený
Prítomní : 3 – ja občania obce
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine
Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice
určenie zapisovateľky / starosta obce /.
3. Schválenie zápisnice z prechádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2012
4. Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno, ZŠ, MŠ k 30.06.2012
6. Návrh rozpočtovej zmeny Rozpočtové opatrenie č.2,3,4.
7. Rôzne, došlá pošta
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver
1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 12
zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal poslancov
a prítomných občanov.
Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami OZ .
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice : Ing. Antona Katrena, Ivana Kováčika.
Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Martina Špánika a Ing. Stanislavu Cagáňovú.
Návrhy boli schválené.
Za zapisovateľku určil p. Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2012
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 25.06.2012, či bola vyhotovená v zmysle priebehu rokovania a či nemajú
k textu zápisnice námietky a pripomienky.
Zápisnica zo zasadania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 25.06.2012 bola
jednomyseľne schválená.
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4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec.
Prečítal uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2012.
OZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesenia zo zasadnutia
OZ zo dňa 25.06.2012 od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
5. - Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.06.2012
- Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30.06.2012
- Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 30.06.2012. / Tvoria prílohu tejto zápisnice /
Ing. Martin Špánik podrobne informoval o plnení a čerpaní rozpočtov obce, ZŠ a MŠ.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno
k 30.06.2012.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy v Nitrianskom
Rudne k 30.06. 2012
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy
v Nitrianskom Rudne k 30.06.2012.
6. Návrh rozpočtovej zmeny Rozpočtové opatrenie č.2, 3, 4.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Ing. Martin Špánik podrobne informoval o Návrhu rozpočtových zmien .
Rozpočtové opatrenie č.2 – Rozpočet obce od 26.01.2012 do 30.08.2012 bol upravený
o štátne dotácie, ktoré sú účelovo viazané a nie je možné ich použiť na iný účel ako je
stanovené.
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno Rozpočtovým
opatrením č. 2, ktoré tvorí prílohu uznesenia.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno Rozpočtovým
opatrením č. 3, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno Rozpočtovým opatrením č.4,
ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
7. Rôzne došlá pošta.
1. Starosta obce Jozef Pršo – Odpis pohľadávok . / Tvorí prílohu zápisnice /.
Starosta obce Jozef Pršo predložil návrh na odpis pohľadávok z rokov 1998 až 2003.
Obec Nitrianske Rudno si uplatňovala svoje pohľadávky v konkurze, ale neboli
uhradené, nakoľko firmy nemali žiadny majetok a boli vymazané z obchodného
registra.
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OZ schvaľuje odpis pohľadávok Obce Nitrianske Rudno podľa predloženej
prílohy zo dňa 19.09.2012.
2. Starosta obce Jozef Pršo – predkladanie
– Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Nitrianske Rudno.
– Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou v znení zákona č. 540/2007 Z.z. §23 odsek5
za rok 2011.
– Správa o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou za rok 2011.
Stanovisko správy nezávislého audítora : Účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Nitrianske
Rudno k 31.12.2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
OZ berie na vedomie „ Správu nezávislého audítora“ od Ing. Kataríny Šaškovej
o overení účtovnej závierky za rok 2011.
OZ berie na vedomie „ Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v znení zákona
č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5 “ za rok 2011 od Ing. Kataríny Šaškovej.
OZ berie na vedomie „ Správu nezávislého audítora“ od Ing. Kataríny Šaškovej
o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011.
3. Wistéria – záhradnícke služby , Anton Pršo Rudnianska Lehota č. 176 – Žiadosť
o zmenu nájomnej zmluvy.
Žiadateľ požiadal o zmenu nájomnej zmluvy za prenájom časti parcely č. 227/1,
o výmere z pôvodných 200 m2 na 120 m2 v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Hlavná.
OZ súhlasí s vypracovaním novej Nájomnej zmluvy za prenájom časti parcely č.
227/1 o výmere 120 m2 v cene 5,50 €/m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nitrianske Rudno
na ulici Hlavná pre Wistériu – záhradnícke služby, Anton Pršo Rudnianska Lehota
č. 176. V termíne : po úhrade doterajšej pohľadávky.
4. Jozef Mihál, Jána Bottu č. 478, 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť o umiestnenie
stánku.
Žiadateľ požiadal o umiestnenie stánku na predaj syrov a syrových výrobkov na časť
parcely č. 227/1 za Obecným úradom v Nitrianskom Rudne a ulici Hlavná.
OZ odstupuje žiadosť Jozefa Mihála na prerokovanie Stavebnej komisii pri OZ
v Nitrianskom Rudne s tým, že stavebná komisia pripraví návrh do najbližšieho
zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne, za účelom umiestnenia predajného stánku.

5

5. KINET s.r.o., Diviaky nad Nitricou č. 203 – Žiadosť o súhlas s umiestnením optických
a metalických káblov.
Spoločnosť KINET s.r.o. žiada o súhlas s umiestnením optických a metalických káblov
na rozhlasové stĺpy a stĺpy pouličného osvetlenia za účelom rozvoja obce formou
vysokorýchlostného internetového pripojenia.
OZ nesúhlasí so žiadosťou spoločnosti KINET s.r.o. Diviaky nad Nitricou
o umiestnenie optických a metalických káblov na rozhlasové stĺpy a stĺpy pouličného
osvetlenia z dôvodu, že obec má záujem v obci vybudovať bezdrôtový rozhlas
a stĺpy pouličného osvetlenia nie sú vo vlastníctve obce.
6. Rudolf Hlinka a manželka Margita, Jána Bottu č. 485, Nitrianske Rudno – Žiadosť
o odkúpenie parcely.
Žiadatelia požiadali o odkúpenie parcely registra „C“ KN č. 93 o výmere 461 m2
z dôvodu, že parcelu dlhé roky užívajú a pri zameraní geometrickým plánom zistili, že
parcela nie je v ich vlastníctve. Na uvedenú parcelu existuje hluchý list vlastníctva.
Parcela C KN č. 93 – záhrada sa nachádza za rodinným domom žiadateľov.
Poslanci OZ navrhli, najprv parcelu vysporiadať, delimitačným protokolom previesť
do vlastníctva obce na LV č. 1 a po prevedení odpredať.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne vysporiadať parcelu registra
„C“ KN č. 93 o výmere 461 m2 do vlastníctva obce na LV č.1.
OZ súhlasí s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy pre Rudolfa Hlinku
a manželky Margity, bytom Nitrianske Rudno č. 485, za účelom predaja parcely
registra „C“ KN č. 93 / záhrady / o výmere 461 m2.
7. Ing. Ján Drobec, ul. Pod Borinou č. 158/21, 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť o súhlas
zriadenia vecného bremena na parcelu č. 579/5.
Žiadateľ požiadal o súhlas zriadenia vecného bremena na parcelu č. 579/ 5 o výmere
1m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nitrianske Rudno, vedľa rodinného domu žiadateľa.
Dôvodom je zasahovanie strechy prístavby na túto parcelu č. 579/5, ktorá je vo
vlastníctve obce.
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na parcelu č. 579/5 o výmere 1m2 na
dobu neurčitú pre Ing. Jána Drobca, bytom Pod Borinou č. 158, Nitrianske Rudno
z dôvodu presahovania strechy prístavby na uvedenú parcelu.
8. Urbariát – pozemkové spoločenstvo Nitrianske Rudno- Žiadosť o výmenu pozemkov
medzi Obecným úradom v Nitrianskom Rudne a Urbariátom P.S. Nitrianske Rudno.
Pán Mazán Dominik – predseda Urbariátu PS žiada výmenu pozemkov v k.ú. Nitrianske
Rudno. Jedná sa o výmenu nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Priehrada – parcelu
č. 1415/1 za parcely ktoré užíva obec a to parcely č. 703 / miestna komunikácia
od bývalej sýpky až po detské ihrisko p. Ing. Drobca a cesta cez bývalý cvik
až po Ing. Štangu / Ml. budovateľov a následne aj cestu do detského ihriska vedľa
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p. Jánošíka až po p. Mazána Dominika /.
Maroš Kohút informoval, že sa pripravuje novela zákona, ktorou by miestne komunikácie
v obciach mali prejsť do vlastníctva obcí.
OZ zamieta žiadosť Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Nitrianske Rudno
o výmenu pozemkov medzi Obecným úradom v Nitrianskom Rudne a Urbariátom –
p.s. Nitrianske Rudno.
9. Materská škola Hlavná č. 534/66, Nitrianske Rudno – Oznámenie o zmene
inventarizačnej komisie MŠ na rok 2012/2013.
Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno oznámila listom, že pani učiteľka Zuzana
Tupá nastúpila do zamestnania v MŠ v Diviackej Novej Vsi a z tohto dôvodu došlo
k zmene zloženia inventarizačnej , likvidačnej a vyraďovacej komisie.
OZ berie na vedomie zmenu inventarizačnej komisie MŠ Nitrianske Rudno
na rok 2012/2013 v tomto zložení :
Pre MŠ :
Predseda komisie :
Iveta Znamenáková
Členovia :
Darina Laššáková
Ivana Hogajová
10. Materská škola Nitrianske Rudno – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach materskej školy v školskom roku 2011/2012.
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach materskej školy v školskom roku 2012/2013.
11. Hlavný kontrolór obce Nitrianske Rudno Ing. Ján Drobec – Správa o splnení uznesenia
OZ v Nitrianskom Rudne z 25.06.2012. / Správa tvorí prílohu tejto zápisnice /
OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 25.06.2012 prijalo uznesenie č.5/2012 D1, v ktorom
hl. kontrolórovi obce Ing. Jánovi Drobcovi ukladá :
V spolupráci s obecným úradom, vykonať kontrolu predaných pozemkov určených na
výstavbu v centre obce Nitrianske Rudno za rok 2011.
Hl. kontrolór obce Ing. Ján Drobec podrobne informoval o uzatvorených zmluvách
v centre obce určených na výstavbu a skonštatoval, že obec sa nad rámec uznesenia OZ
zaviazala vybudovať k predmetným nehnuteľnostiam inžinierske siete v rozsahu rozvodu
el. energie, vody a spevnenú komunikáciu, ďalej do Zmluvy boli nad rámec uznesení OZ
zapracované záväzky obce pravdepodobne prevyšujúce predajnú cenu nehnuteľnosti, čím
sa Zmluva javí pre obec ako zjavne nevýhodná.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec na záver skonštatoval, nakoľko nie je
kompetentný vyjadriť sa k obsahu Zmluvy o budúcej zmluve po právnej stránke,
odporúča danú situáciu riešiť v spolupráci s právnym zástupcom obce.
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OZ berie na vedomie Správu o splnení uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne č. 5/2012, D1 z 25.06.2012 od hlavného kontrolóra obce Ing.
Jána Drobca.
8. Diskusia :
Starosta obce informoval, že naďalej pokračujú prípravné práce na vybudovanie chodníka
v obci, pripravujú sa podklady pre vydanie územného rozhodnutia.
S realizáciou by sa najprv začalo od dolného cintorína po strednú autobusovú zastávku
a pokračovalo by sa až po Pohrebníctvo p. Pánisovej.
Ďalej starosta obce informoval, že práce na bytovkách v základnej škole pokračujú podľa
plánu a taktiež pripomenul, že dal vypracovať cenové ponuky na prekrytie potoka
pri rodinnom dome rodiny Fajerovej a tieto cenové ponuky budú zapracované
do rozpočtu obce na rok 2013.
9. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 7/2012
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 25.septembra 2012
A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 25.06.2012 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.06.2012.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30.06.2012.
4. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno k 30.06.2012.
5. Zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno - Rozpočtovým opatrením č. 2, ktoré
tvorí prílohu uznesenia.
6. „ Správu nezávislého audítora“ od Ing. Kataríny Šaškovej o overení účtovnej závierky
za rok 2011.
7. „ Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou v znení zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5“
za rok 2011 od Ing. Kataríny Šaškovej.
8. „ Správu nezávislého audítora “ od Ing. Kataríny Šaškovej o overení konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2011.
9. Zmenu inventarizačnej komisie Materskej školy Nitrianske Rudno na rok 2012/2013
v tomto zložení:
Pre MŠ :
Predseda komisie :
Iveta Znamenáková
Členovia komisie :
Darina Laššáková
Ivana Hogajová

8

10. Správu o splnení uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne
č.5/2012, D1 z 25.06.2012 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.

B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 25.09.2012
2. Návrhovú komisiu : Ing. Martina Špánika a Ing. Stanislavu Cagáňovú
3. Overovateľov zápisnice : Ing. Antona Katrenu a Ivana Kováčika.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 25.06.2012
5. Zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno – Rozpočtovým opatrením č.3, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
6. Zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno – Rozpočtovým opatrením č.4, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
7. Odpis pohľadávok Obce Nitrianske Rudno podľa predloženej prílohy
zo dňa 19.09.2012.
8. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej
školy v školskom roku 2011/2012.
C. Súhlasí :
1. S vypracovaním novej Nájomnej zmluvy za prenájom časti parcely č. 227/1
o výmere 120 m2 v cene 5,50 €/m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nitrianske Rudno
na ulici Hlavná pre Wistériu – záhradnícke služby, Anton Pršo Rudnianska
Lehota č. 176. V termíne : po úhrade doterajšej pohľadávky.
2. S vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy pre Rudolfa Hlinku a manželky Margity,
bytom Nitrianske Rudno č. 485, za účelom predaja parcely registra C KN č. 93
o výmere 461 m2.
3. So zriadením vecného bremena na parcelu registra „C“ KN č. 579/5 o výmere 1 m2
na dobu neurčitú pre Ing. Jána Drobca, bytom Pod Borinou č.158, Nitrianske Rudno
z dôvodu presahovania strechy prístavby na uvedenú parcelu.

D. Nesúhlasí :
1. So žiadosťou spoločnosti KINET s.r.o. Diviaky nad Nitricou o umiestnenie optických
a metalických káblov na rozhlasové stĺpy a stĺpy pouličného osvetlenia z dôvodu,
že obec má záujem v obci vybudovať bezdrôtový rozhlas a stĺpy pouličného
osvetlenia nie sú vo vlastníctve obce.
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E. Ukladá :
1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne vysporiadať parcelu registra „ C“ KN č.93
o výmere č. 461m2 do vlastníctva obce na LV č.1.

F.

Zamieta :
1. Žiadosť Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Nitrianske Rudno o výmenu pozemkov
medzi Obecným úradom v Nitrianskom Rudne a Urbariátom - p.s. Nitrianske
Rudno.

G. Odstupuje :
1. Žiadosť p. Jozefa Mihála na prerokovanie Stavebnej komisii pri OZ v Nitrianskom
Rudne s tým, že stavebná komisia pripraví návrh do najbližšieho zasadnutia OZ
v Nitrianskom Rudne za účelom umiestnenia predajného stánku.

Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ
o 20.00 hodine.

Overovatelia zápisnice
Ing. Anton Katrena
Ivan Kováčik

..............................................
………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

Nitrianskom Rudne dňa 25.09. 2012

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce
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Záznam o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva na riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne dňa 25.septembra 2012
Meno a priezvisko
Poslanca
1.

2.

3.

Ing. Stanislava
/
/
/
Cagáňová
Bc. Peter Iliaš
NO
Ing. Anton Katrena
/
/
/
Maroš Kohút
/
/
/
Ivan Kováčik
/
/
/
Milan Kútny
/
/
/
Ing. Martin Špánik
/
/
/
Alena Štrbáková
NO
Vladimír Vrška
/
/
/
Legenda: / za,
- proti
0 zdržal sa hlasovania

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/

/
0
/
/
/

/
0
/
/
/

0
0
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
NO neprítomný ospravedlnený
NN neprítomný neospravedlnený

B Schvaľuje :
1.Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 25.09.2012
2. Návrhovú komisiu : Ing. Martina Špánika a Ing. Stanislavu Cagáňovú
3. Overovateľov zápisnice : Ing. Antona Katrenu a Ivana Kováčika.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 25.06.2012
5. Zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno – Rozpočtovým opatrením č.3, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
6. Zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno – Rozpočtovým opatrením č.4, ktoré je
Neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
7. Odpis pohľadávok Obce Nitrianske Rudno podľa predloženej prílohy
zo dňa 19.09.2012.
8. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej
školy v školskom roku 2011/2012.
C. Súhlasí :
9.S vypracovaním novej Nájomnej zmluvy za prenájom časti parcely č. 227/1
o výmere 120 m2 v cene 5,50 €/m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nitrianske Rudno
na ulici Hlavná pre Wistériu – záhradnícke služby, Anton Pršo Rudnianska
Lehota č. 176. V termíne : po úhrade doterajšej pohľadávky.
10. S vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy pre Rudolfa Hlinku a manželky Margity,
bytom Nitrianske Rudno č. 485, za účelom predaja parcely registra C KN č. 93
o výmere 461 m2.
11 So zriadením vecného bremena na parcelu registra „C“ KN č. 579/5 o výmere 1 m2
na dobu neurčitú pre Ing. Jána Drobca, bytom Pod Borinou č.158, Nitrianske Rudno
z dôvodu presahovania strechy prístavby na uvedenú parcelu.

16.

11

D. Nesúhlasí :
12. So žiadosťou spoločnosti KINET s.r.o. Diviaky nad Nitricou o umiestnenie optických
a metalických káblov na rozhlasové stĺpy a stĺpy pouličného osvetlenia z dôvodu,
že obec má záujem v obci vybudovať bezdrôtový rozhlas a stĺpy pouličného
osvetlenia nie sú vo vlastníctve obce.
E. Ukladá :
13. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne vysporiadať parcelu registra „ C“ KN č.93
o výmere č. 461m2 do vlastníctva obce na LV č.1.

F.

Zamieta :
14. Žiadosť Urbariátu – pozemkové spoločenstvo Nitrianske Rudno o výmenu pozemkov
medzi Obecným úradom v Nitrianskom Rudne a Urbariátom - p.s. Nitrianske
Rudno.

G. Odstupuje :
15. Žiadosť p. Jozefa Mihála na prerokovanie Stavebnej komisii pri OZ v Nitrianskom
Rudne s tým, že stavebná komisia pripraví návrh do najbližšieho zasadnutia OZ
v Nitrianskom Rudne za účelom umiestnenia predajného stánku.
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