Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolané dňa 17. 12. 2012
________________________________________________________________

Príloha:
1. Viacročný rozpočet Obce Nitrianske Rudno na roky 2013, 2014, 2014
2. Rozpočet Obce Nitrianske Rudno na rok 2013
3. VZN Obce Nitrianske Rudno č. 3/2012 O dani z nehnuteľnosti
4. Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno pre rok 2013
5. Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2012 - MŠ
6. Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2012 – ZŠ
7. Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2012 – Obec Nitrianske Rudno
8. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne na rok 2013
9. Zápis z miestneho šetrenia dňa 17.12.2012
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Prítomní:

- poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice,
- Jozef Pršo – starosta obce
- Nataša Luptáková – zapisovateľka
- štyria občania
Začiatok zasadnutia OZ o 17,00 hodine.

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie /starosta obce/
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
Viacročný rozpočet Obce Nitrianske Rudno na roky 2013, 2014, 2015
Rozpočet Obce Nitrianske Rudno na rok 2013
VZN č. 3/2012 O dani z nehnuteľnosti
VZN č. 6/212 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území Obce
Nitrianske Rudno
Rôzne, došlá pošta
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle §-u 12 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.
Privítal prítomných poslancov a občanov a viedol rokovanie OZ.
Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami OZ.
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Antona Katrenu a Bc.Petra
Iliaša.
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta.
Za zapisovateľku určil Natašu Luptákovú – pracovníčku OcÚ.
Návrhy boli schválené.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia.
Starosta obce vyzval overovateľov zápisnice, aby sa vyjadrili k zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia OZ /zo dňa 26.11.2012/ , či bola vyhotovená v zmysle
priebehu rokovania a či nemajú námietky.
Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia bola jednomyseľne schválená.
4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 26.11.2012 vykonal hlavný kontrolór
obce Ing. Ján Drobec.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ zo dňa 26. 11. 2012 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána
Drobca.
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5. Viacročný rozpočet Obce Nitrianske Rudno na roky 2013, 2014, 2015
Starosta obce informoval, že viacročný rozpočet bol zverejnený a bola možnosť
ho pripomienkovať. Dal slovo Ing. Špánikovi, zástupcovi starostu, ktorý bližšie
špecifikoval príjmy a výdaje viacročného rozpočtu. Rozpočet pripravovala
finančná komisia v spolupráci s pracovníčkou obecného úradu p. Luptákovou a
kontrolórom obce Ing. Jánom Drobcom.
OZ berie na vedomie Viacročný rozpočet Obce Nitrianske Rudno na roky
2013, 2014, 2015.
6. Schválenie VZN č. 3/2012 O dani z nehnuteľnosti.
Starosta obce informoval, že návrh VZN mali poslanci k dispozícii, návrh bol zverejnený a tiež bol poslancom zaslaný prehľad o výške daní okolitých obcí.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianske Rudno č.3/2012
O dani z nehnuteľnosti.
7. Rozpočet Obce Nitrianske Rudno na rok 2013.
V zmysle zákona o obecnom zriadení je úlohou hlavného kontrolóra vypracovať
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, kde konštatuje, či návrh je vypracovaný
v súlade s právnymi predpismi. Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet obce na rok 2013 bez pripomienok. Stanovisko k návrhu
rozpočtu Obce Nitrianske Rudno pre rok 2013 je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno
pre rok 2013 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
Starosta obce informoval, že od TJ Priehrada Nitrianske Rudno bola doručená pripomienka k návrhu rozpočtu obce na rok 2013, kde TJ žiada vyčleniť v rozpočte
na rok 2013 sumu 2500 € na opravu a údržbu viacúčelového ihriska, ktorého je
správcom na základe zmluvy s obcou.
Starosta informoval, že je počítané v rozpočte s financiami na údržbu viacúčelového
ihriska, ale nie s takou sumou.
Po rozprave poslancov o údržbe ihriska, prípadne zakúpení snežnej frézy, nesúhlasili s takou vysokou finančnou čiastkou.
OZ schvaľuje Rozpočet Obce Nitrianske Rudno na rok 2013 bez pripomienok.
8. Schválenie VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
na území Obce Nitrianske Rudno.
Pri tomto nariadení sa rozvinula diskusia viacerých poslancov z dôvodu, že parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách má byť pokutované, je tu obava, či sa toto
nariadenie bude uplatňovať voči všetkým občanom rovnako, či prijatie takéhoto VZN
vyrieši problémy s parkovaním vozidiel, čo sa týka priechodnosti ulíc pri vývoze
odpadu alebo pri odhŕňaní snehu v zimnom období. Po zvážení pripomienok bolo
VZN odložené na rokovanie do ďalšieho zasadnutia.
OZ odkladá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianske Rudno č. 6/2012
O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území obce Nitrianske
Rudno na rokovanie do nasledujúceho zasadnutia OZ.
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9. Rôzne, došlá pošta
Starosta obce predložil žiadosti a spisy určené na rokovanie obecného zastupiteľstva.
1. Starosta obce – požiadal poslancov v zmysle zákona o platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest o opätovné prerokovanie platu starostu, ktorý
obecné zastupiteľstvo prerokováva raz ročne. Plat starostu bol prerokovaný v roku
2011.
OZ schvaľuje plat starostu v roku 2012 nasledovne:
a/ podľa §-u 3 ods.1 zák.č. 253/1994 Z.z. v z.n.p.
1557 €
b/ podľa §-u 4 ods.2 zák.č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. zvýšený
o 11 %
2.Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske RudnoNávrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2012.
Ing. Martin Špánik informoval a oboznámil poslancov, že materská škola pri vykonaní
inventarizácie majetku podáva návrh na vyradenie znehodnoteného, nefunkčného
a z hygienického hľadiska nevyhovujúceho majetku.
OZ schvaľuje vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2012 pre Materskú
školu, Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno podľa predloženého návrhu, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
3. Základná škola Nitrianske Rudno, Školská 492/15, 972 26 Nitr.Rudno – Návrh
na vyradenie majetku k 31. 12. 2012.
Základná škola pri vykonaní inventarizácie majetku inventarizačnou komisiou podáva návrh na vyradenie majetku hygienicky nevyhovujúceho, neopraviteľného, nespĺňajúceho normy EU – predniesol Ing. Martin Špánik – zástupca starostu.
Pani Alena Štrbáková – poslankyňa OZ sa zaujímala, ako sa likviduje nebezpečný
odpad, nakoľko v ZŠ majú chemikálie a kyseliny. Starosta obce jej povedal, že to dorieši
s riaditeľom ZŠ.
OZ schvaľuje vyradenie majetku k 31.12.2012 pre Základnú školu Nitrianske
Rudno, Školská 492/15, Nitrianske Rudno podľa predloženého návrhu, ktorý
tvorí prílohu zápisnice.
4. Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, Nitrianske Rudno – podáva návrh na vyradenie
majetku k 31.12.2012 pri vykonaní inventarizácie majetku. So súpisom majetku na vyradenie oboznámila p. Luptáková – prac. OcÚ.
OZ schvaľuje vyradenie majetku k 31. 12. 2012 pre Obec Nitrianske Rudno podľa
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Škodovou a likvidačnou komisiou je obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodne, ako bude
naložené s vyradeným majetkom a bolo prijaté uznesenie.
OZ ukladá predložiť zoznam vyradeného majetku k 31.12.2012 pre MŠ, ZŠ a Obec
Nitrianske Rudno na nasledujúcom zasadnutí a obecné zastupiteľstvo rozhodne
o jeho likvidácii.
5. Nevyplatenie príspevku pre Klub stolných tenistov Nitrianske Rudno – nakoľko
Klub stolných tenistov nesprávne zúčtoval príspevok z rozpočtu obce za rok 2011
i napriek upozorneniam, je návrh, aby sa príspevok na činnosť v roku 2012 nevyplatil.
Nedostatky zistil hlavný kontrolór obce Nitrianske Rudno Ing. Ján Drobec.
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OZ neschvaľuje vyplatenie príspevku pre organizáciu Klub stolných tenistov
v Nitrianskom Rudne v roku 2012 pre neplnenie povinnosti vyplývajúcich z VZN
Obce Nitrianske Rudno č. 1/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu
obce.
6. Starosta obce – oboznámil poslancov s Plánom zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2013, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
OZ schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne
na rok 2013.
7. Starosta obce – v zmysle uznesenia o dopravnom značení obce vyvolal jednanie
s pracovníkmi dopravného inšpektorátu a obvodného úradu pre cestnú dopravu. Spolu
vykonali obhliadku obce a spísali zápis z miestneho šetrenia o umiestnení dopravného
značenia v obci, s ktorým oboznámil poslancov a prítomných občanov. Zápis tvorí prílohu zápisnice.
OZ berie na vedomie Zápis z miestneho šetrenia dňa 17.12.2012, ktorého sa zúčastnili: Jozef Pršo – starosta obce, Ing. Adrián Liška – OR PZ ODI Prievidza
a Ing. Juríková – ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prievidza
ohľadom dopravného značenia v obci.

10. Diskusia
Alena Štrbáková – poslankyňa OZ – sa zúčastnila schôdze dôchodcov, kde sa na ňu obracali
s otázkou, kde budú mať klub dôchodcov, či je už určená nejaká miestnosť. Na toto im nevedela
odpovedať a preto sa pýta, či budú mať nejaké priestory, že im to treba jasne povedať. Treba dať
jasné stanovisko k tejto problematike, pretože sa hovorí o tom celý rok a nič sa nedeje.
Dôchodci sa vyjadrili, že by to mohli mať v kotolni materskej školy.
Starosta odpovedal, že kotolňa v škole je pripravená, ale sa nevedia dohodnúť.
Ing. Katrena Anton – poslanec OZ vyjadril názor, že by bolo možné rozdeliť knižnicu v MŠ
napoly. Polovica pre materskú školu a druhá pre dôchodcov.
Starosta odpovedal, že sa to dorieši. Knižnica sa presťahuje do kotolne základnej školy.
Ing. Špánik – zástupca starostu sa zaujímal, aké je vyjadrenie stavebnej komisie /ktorej bola
odstúpená žiadosť/ k zmene smerného územného plánu za účelom výstavby rodinného domu,
o ktorú požiadal Martin Pánis a manželka Martina, Nitrianske Rudno.
Vladimír Vrška – poslanec OZ – odpovedal, že je to v kompetencii obce, bolo by dobré vyvolať
jednanie s pp. Mihálom, Pánisom a Repkovou a s ostatnými dotknutými stranami. Zároveň vyjadril
nesúhlas so zmenou SÚP, nakoľko by to boli ďalšie náklady pre obec.
Bc.Peter Iliaš – poslanec OZ – vyjadril názor, že keď sme zvýšili občanom dane za pôdu, či nezvýšime poplatky pre cudzích predajcov. Starosta odpovedal, že sa môže pripraviť návrh poplatkov.
Róbert Štrbák – pracovník obce – vyjadril sa k viacerým témam, čo sa týka priechodnosti ulíc
pri vývoze odpadu a odhŕňaní snehu, že pri parkovaní vozidiel na niektorých uliciach sa nedá
prejsť nákladným vozidlom cez ulicu, ďalej vyjadril názor, že pri zúčtovaní prostriedkov
z rozpočtu obce je stále problém s organizáciou Klub stolných tenistov rok, čo rok.
Ďalej oznámil poslancom, že kuka voz je pokazený, že už sa ani nepohne. Čo s vývozom smetí,
sa opýtal poslanec Vladimír Vrška. Starosta odpovedal, že vývoz zabezpečí p. Fojtík z Valaskej
Belej.
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11. Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 10/2012
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 17. decembra 2012
A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 26.11.2012 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Viacročný rozpočet Obce Nitrianske Rudno na roky 2013, 2014, 2015.
3. Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno pre rok 2013 od hlavného
kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
4. Zápis z miestneho šetrenia dňa 17.12.2012, ktorého sa zúčastnili: Jozef Pršo –
starosta obce, Ing. Adrián Liška – OR Z ODI Prievidza a Ing. Juríková - ObÚ
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prievidza ohľadom dopravného
značenia v obci.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 17. decembra 2012.
2. Návrhovú komisiu OZ v Nitrianskom Rudne: Ing.Martina Špánika a Maroša
Kohúta.
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Antona Katrenu a Bc. Petra Iliaša.
4. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 26.11. 2012.
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianske Rudno č. 3/2012 O dani
z nehnuteľnosti.
6. Rozpočet Obce Nitrianske Rudno na rok 2013 bez pripomienok.
7. Plat starostu v roku 2012 nasledovne:
a/ podľa §-u 3 ods.1 zák.č.253/1994 Z.z. v z.n.p.
1557 €
b/ podľa §-u 4 ods.2 zák.č. 253/1994 Z.z.. v z.n.p. zvýšený
o 11 %
8. Vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2012 pre Materskú školu,
Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno podľa predloženého návrhu, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
9. Vyradenie majetku k 31.12.2012 pre Základnú školu Nitrianske Rudno,
Školská 492/15, Nitrianske Rudno podľa predloženého návrhu, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
10. Vyradenie majetku k 31.12.2012 pre Obec Nitrianske Rudno podľa predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne na rok 2013.
C. Neschvaľuje:
1. Vyplatenie príspevku pre organizáciu Klub stolných tenistov v Nitrianskom
Rudne v roku 2012 pre neplnenie povinnosti vyplývajúcich v VZN Obce
Nitrianske Rudno č. 1/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu
obce.
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D. Odkladá:
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianske Rudno č. 6/2012 O parkovaní vozidiel
na verejných priestranstvách na území obce Nitrianske Rudno na rokovanie do nasledujúceho zasadnutia OZ.
E. Ukladá:
1. Predložiť zoznam vyradeného majetku k 31.12.2012 pre MŠ, ZŠ a Obec Nitrianske
Rudno na nasledujúcom zasadnutí a obecné zastupiteľstvo rozhodne o jeho likvidácii.

9. Záver
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19,00 hod.

Overovatelia zápisnice:
Bc. Peter Iliaš

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

Ing Anton Katrena

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

Zapisovateľka:
Nataša Luptáková – pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne, 19. 12. 2012

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

Jozef P R Š O
starosta obce
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