Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 29.10.2012
Prílohy :
1. Plnenie, čerpanie rozpočtu Obce, ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno
2. Protokol č. 1/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku obce
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.ro. 2011/2012 od ZŠ
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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 : Ing. Stanislava Cagáňová – ospravedlnená
Ing. Anton Katrena - ospravedlnený
Prítomní : 4 – ia občania obce
Začiatok zasadania OZ o 17.00 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 30.09.2012
6. Rôzne, došlá pošta
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení
9. 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 : Bc. Petra Iliaša a Alenu Štrbákovú.
Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta.
Návrhy boli schválené.
Za zapisovateľku určil p. Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.09. 2012
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 25.09.2012, 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 25.09.2012 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 25.09.2012.
OZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesenia zo zasadnutia
OZ zo dňa 25.09.2012 od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
5. - Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.09.2012
- Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30.09.2012
- Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 30.09.2012. / 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 30.09.2012.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy v Nitrianskom
Rudne k 30.09. 2012
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy
v Nitrianskom Rudne k 30.09.2012.
6. Rôzne, došlá pošta
1. Základná škola Nitrianske Rudno, Školská č. 492/15, Nitrianske Rudno – Zápisnica
z voľby Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno zo dňa 10.10.2012.
Členovia Rady školy od októbra 2012 :
Za pedagogických zamestnancov :
Mgr. Jana Rambalová
Mgr. Erika Plevová
Za nepedagogických zamestnancov :
Miroslava Karaková
Za rodičov :
PaedDr. Martina Mederová
Lenka Bačíková
Ing. Martina Petrisková
Miroslav Cvičela
Za zriaďovateľa :
Bc. Peter Iliaš
Ivan Kováčik
Alena Štrbáková
Milan Kútny
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OZ berie na vedomie Zápisnicu výsledkov volieb novej Rady školy pri ZŠ
Nitrianske Rudno zo dňa 10.10.2012.
2. Základná škola, Školská č. 492/15, 972 26 Nitrianske Rudno – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za škol. rok 2011/2012 ./Tvorí prílohu zápisnice /.
OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012
Základnej školy Nitrianske Rudno.
3. Základná škola Nitrianske Rudno - Oznámenie o začatí verejného obstarávania na
dodávku plynu na rok 2013.
Základná škola Nitrianske Rudno začala v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. – Zákon
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejné obstarávanie
na dodávateľa plynu pre budúci kalendárny rok.
Maroš Kohút navrhol, aby riaditeľ základnej školy Mgr. Martin Škraban
informoval OZ v Nitrianskom Rudne, o predbežnej úspore finančných prostriedkov,
prípadne aby predložil novú vypracovanú zmluvu s dodávateľom plynu k nahliadnutiu.
OZ berie na vedomie Oznámenie Základnej školy v Nitrianskom Rudne o začatí
verejného obstarávania na dodávku plynu na rok 2013.
4. Základná škola Nitrianske Rudno – protokol číslo 1/2012 o odovzdaní a prevzatí
majetku obce. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Obec ako vlastník zveruje do správy majetok presne určený v prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou protokolu. Majetok sa nadobudol v rámci projektu :
„Komplexná obnova a modernizácia Základnej školy v Nitrianskom Rudne“.
OZ schvaľuje protokol č. 1/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku obce k 1.11.2012
a právo hospodáriť s majetkom pre Základnú školu Nitrianske Rudno, ktorý obec
nadobudla v rámci projektu : „ Komplexná obnova a modernizácia Základnej
školy v Nitrianskom Rudne.
5. Stredoslovenská energetika a.s. Žilina – Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena uzatvorenú podľa § 50 Občianskeho zákonníka.
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina zaslala návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena vo veci realizácie stavby : Nitrianske Rudno – Čsl. partizánov:
zahustenie DTS a s tým spojenú úpravu vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré budú
realizáciou stavby dotknuté.
Jedná sa o vybudovanie zahustenia distribučnej trafostanice a s tým spojené uloženie
zemného káblového NN vedenia na časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Nitrianske
Rudno. Vlastnícke právo k pozemkom, na ktorých bude predmetná stavba realizovaná
zostáva nedotknuté.
Pán Vladimír Vrška žiadal, keď sa stavebná akcia bude realizovať chce byť vopred
informovaný .
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OZ súhlasí s uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorenú podľa § 50 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi :
1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
V zastúpení : Bertrand Jarry, predseda predstavenstva
Ing. Martin Magáth, člen predstavenstva
IČO :
36442151
ako budúcim oprávneným z vecného bremena
2. Obec Nitrianske Rudno, Obecný úrad, Hlavná č. 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
V zastúpení : Jozef Pršo, starosta obce
IČO :
00318345
ako budúcim povinným z vecného bremena
za účelom realizácie stavby : „ Nitrianske Rudno – Čsl. partizánov : zahustenie DTS.
6. Stredoslovenská energetika - distribúcia a. s. Žilina - Žiadosť o majetkoprávne
vysporiadanie nehnuteľnosti .
Stredoslovenská energetika oslovila Obec Nitrianske Rudno ako vlastníka
nehnuteľnosti – parcely č. 1018/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 500 m2, odkúpiť časť
z tejto parcely cca 10 m2 z dôvodu prípravy realizácie stavebnej akcie: Nitrianske RudnoČsl. partizánov : zahustenie DTS.
OZ súhlasí so žiadosťou o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti – časť parcely
č. 1018/1 trvalý trávnatý porast o výmere 10 m2 a to uzatvorením Zmluvy o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy za účelom prípravy realizácie stavebnej akcie : Nitrianske
Rudno – Čsl. partizánov: zahustenie DTS medzi :
budúcim predávajúcim :
V zastúpení :

Obec Nitrianske Rudno
Hlavná č. 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Jozef Pršo, starosta obce
a

budúcim kupujúcim :
V zastúpení :

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
Bertrand Jarry - predseda predstavenstva.
Ing. Martin Magáth – člen predstavenstva.
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7. Rudolf Hlinka a manželka Margita, ul. Jána Bottu č. 485/29, 972 26 Nitrianske Rudno Žiadosť o odkúpenie parcely.
OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k.ú. Nitrianske Rudno, časť C-KN par.č.93 a to tú
časť, ktorá je zameraná geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba
Prievidza s.r.o. č.p. 251/2012 zo dňa 27.8.2012 ako diel 2 záhrada o výmere 461 m2 /
parc.č. 371/28 z operátu katastra nehnuteľnosti pred THM/ v prospech kupujúcich Rudolf
Hlinka a manželka Margita obaja trvale bytom Nitrianske Rudno, Jána Bottu č. 485
za cenu 3,32 €/ 1 m2 pozemku a s podmienkou, že kupujúci zaplatia náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti a zameraním pozemku.
Predmetom predaja je pozemok – priľahlá plocha k pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou, preto sa podľa § 9a ods.8, písm. b/ 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.

7. Diskusia :
Keďže všetky spisy boli prerokované starosta obce otvoril diskusiu.
Starosta obce informoval, že dňa 26.10.2012 bola na obec doručená Správa o výsledku
kontroly na mieste projektu s názvom „ Základná škola Nitrianske Rudno, komplexná
obnova a modernizácia od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia.
Milan Kútny upozornil, že areál základnej školy nie je dostatočne oplotený a žiadal, aby
sa čím skôr oplotil, nakoľko sa jedná o bezpečnosť detí .
Starosta obce odpovedal, že areál je ohradený, pretože ho často navštevuje aj so stavebným
dozorom p. Hraňom, ktorý pravidelne vykonáva dozor nad výstavbou bytoviek.
Zamestnanci obce p. Štrbák a p. Škadra Milan sa zapojili do diskusie a informovali, že
nákladné auta si vyžadujú generálne opravy a nákladný automobil BOBR na vývoz
komunálneho odpadu je v zlom stave a môže sa stať, že komunálny odpad sa nebude môcť
vyvážať. Je potrebné zakúpiť nový. Taktiež traktor nie je vhodný na odhŕňanie snehu v obci,
a tiež by bolo dobré zakúpiť nový výkonnejší. Sú to nákladné autá, ktoré sú staré 20 – 25
rokov. Ďalej zamestnanci obce sa sťažovali na občanov, ktorí svoje autá parkujú na
miestnych komunikáciach vedľa rodinných domov, pretože im prekážajú či už pri zbere
separovaného odpadu, vývozu komunálneho odpadu alebo pri odhŕňaní snehu.
Poslanci OZ navrhli prijať nasledovné uznesenie :
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zapracovať do Návrhu rozpočtu
obce na rok 2013 obstaranie Kuka vozu a inej techniky v rámci finančných možností.
Ďalej poslanci OZ navrhli, zaslať výzvy na zákaz parkovania občanom, ktorí trvale parkujú
svoje osobné autá na miestnych komunikáciach , v prípade nedodržania tejto výzvy sa im
bude vyrubovať daň za užívanie verejného priestranstva.
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Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta obce otvoril ďalší bod programu :

9. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 8/2012
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 29.októbra 2012
A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 25.09.2012 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.09.2012.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30.09.2012.
4. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno k 30.09.2012.
5. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 Základnej školy
Nitrianske Rudno.
6. Zápisnicu o výsledku volieb novej Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno zo dňa
10.10.2012.
7. Oznámenie Základnej školy v Nitrianskom Rudne o začatí verejného obstarávania
na dodávku plynu na rok 2013.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 29.10.2012
2. Návrhovú komisiu : Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta
3. Overovateľov zápisnice : Alenu Štrbákovú a Bc. Petra Iliaša.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 25.09.2012
5. Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Nitrianske Rudno, časť C-KN par.č.93 a to tú časť, ktorá
je zameraná geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba Prievidza
s.r.o. č.p. 251/2012 zo dňa 27.8.2012 ako diel 2 záhrada o výmere 461 m2 /
parc.č. 371/28 z operátu katastra nehnuteľnosti pred THM/ v prospech kupujúcich
Rudolf Hlinka a manželka Margita obaja trvale bytom Nitrianske Rudno, Jána Bottu
č. 485 za cenu 3,32 €/ 1 m2 pozemku a s podmienkou, že kupujúci zaplatia náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti a zameraním pozemku.
Predmetom predaja je pozemok – priľahlá plocha k pozemku zastavaného stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou, preto sa podľa § 9a ods.8, písm. b/ 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.
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6. Protokol č. 1/2012 o odovzdaní a prevzatí majetku obce k 1.11.2012 a právo
hospodáriť s majetkom pre Základnú školu Nitrianske Rudno, ktorý obec nadobudla
v rámci projektu : „ Komplexná obnova a modernizácia Základnej školy
v Nitrianskom Rudne.

C. Súhlasí :
1. S uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorenú podľa § 50 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi :
1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
V zastúpení : Bertrans Jarry, predseda predstavenstva
Ing. Martin Magáth, člen predstavenstva
IČO :
36442151
ako budúcim oprávneným z vecného bremena
2. Obec Nitrianske Rudno, Obecný úrad, Hlavná č. 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
V zastúpení : Jozef Pršo, starosta obce
IČO :
00318345
ako budúcim povinným z vecného bremena
za účelom realizácie stavby : „ Nitrianske Rudno – Čsl. partizánov : zahustenie DTS.
2. So žiadosťou o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti – časť parcely
č. 1018/1 trvalý trávnatý porast o výmere 10 m2 a to uzatvorením Zmluvy o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy za účelom prípravy realizácie stavebnej akcie : Nitrianske
Rudno – Čsl. partizánov : Zahustenie DTS medzi :
budúcim predávajúcim :
V zastúpení :

Obec Nitrianske Rudno
Hlavná č. 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Jozef Pršo, starosta obce
a

budúcim kupujúcim :
V zastúpení :

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
Bertrand Jarry - predseda predstavenstva.
Ing. Martin Magáth – člen predstavenstva.

D. Ukladá :
1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne zapracovať do návrhu rozpočtu obce
na rok 2013 obstaranie Kuka vozu a inej techniky v rámci finančných možností.
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9. Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ
o 19.00 hodine.

Overovatelia zápisnice
Alena Štrbáková
Bc. Peter Iliaš

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

Nitrianskom Rudne dňa 29.10. 2012

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

