Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 28.01.2013
Prílohy :
1. Plnenie, čerpanie rozpočtu ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno.
2. Štatút Obce Nitrianske Rudno.
3. VZN Obce Nitrianske Rudno č.6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
na území Obce Nitrianske Rudno
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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 : 6 občanov 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 17.12. 2012
4. Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
5. Návrh štatútu obce Nitrianske Rudno
6. Návrh VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území
Obce Nitrianske Rudno.
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 : Ivana Kováčika a Vladimíra Vršku.
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 17.12.2012
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 17.12. 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 17.12.2012 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 17.12.2012.
OZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesenia zo zasadnutia
OZ zo dňa 17.12.2012 od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
5. - Návrh – Štatút Obce Nitrianske Rudno.
Starosta obce Jozef Pršo predložil vypracovaný štatút Obce Nitrianske Rudno, ktorý
vypracoval JUDr. Milan Sobota a zároveň vyzval poslancov na jeho pripomienkovanie.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu štatútu obce.
OZ schvaľuje Štatút Obce Nitrianske Rudno.
6. Návrh – Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nitrianske Rudno č. 6/2012
o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území obce Nitrianske
Rudno.
Starosta obce predložil návrh VZN Obce Nitrianske Rudno č.6/2012 z dôvodu,
že na minulom zasadnutí OZ zo dňa 17.12.2012 bolo uznesením č. 10/2012 1A
odložené na prerokovanie do najbližšieho zasadnutia.
K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia a poslanci prijali nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nitrianske Rudno č. 6/2012
o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území Obce Nitrianske Rudno.
7. Rôzne, došla pošta
1. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 31.12.2012
2. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 31.12.2012. / Tvoria prílohu tejto zápisnice /
Ing. Martin Špánik podrobne informoval o plnení a čerpaní rozpočtov ZŠ a MŠ.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy v Nitrianskom
Rudne k 31.12. 2012
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy
v Nitrianskom Rudne k 31.12.2012.
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3. Materská škola, Hlavná č. 534/66 Nitrianske Rudno - Oznámenie o pretekajúcej
streche.
Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno listom oznámila, že v mesiaci január 2013
bolo zistené pretekanie strechy v časti hospodárska budova a to v práčovni a v kuchyni.
Starosta obce navrhol, že pretekajúcu strechu zrekonštruovať a opraviť pri priaznivom
počasí.
OZ berie na vedomie Oznámenie riaditeľky Materskej školy Nitrianske Rudno
p. Renáty Divékyovej o pretekajúcej streche.
4. Starosta obce – Predložený návrh vyradeného majetku k 31.12.2012 MŠ, ZŠ a Obce
Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie spôsob likvidácie vyradeného majetku k 31.12.2012 MŠ, ZŠ
a Obce Nitrianske Rudno.
5. KOHÚT s.r.o. Hlavná č. 180, 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť o zmenu kúpnopredajnej zmluvy v bode V.
KOHÚT s.r.o žiada OZ v Nitrianskom Rudne o odsúhlasenie a vykonanie nasledovnej
zmeny v bode V. kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 13.12.2012 :

-

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti predstavujú celkovú čiastku : 154,96 €
z toho vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníctva : 88,96 €
správny poplatok za vklad vlastníctva do KN : 66,- €
a tieto náklady uhradí predávajúci - obec a nie kupujúci.
OZ schvaľuje zmenu kúpno-predajnej zmluvy v bode V. s tým, že náklady
vo výške 88,96 € za vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad uhradí : Obec
Nitrianske Rudno a náklady vo výške 66,- € - správny poplatok za vklad vlastníctva
do katastra nehnuteľnosti uhradí : KOHÚT s.r.o. Hlavná č. 180, 972 26 Nitrianske
Rudno.

6. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť.
ATC Nitrianske Rudno s.r.o. žiada Obec Nitrianske Rudno o odpredaj majetku :
tri unimobunky a jednu maringotku v celkovej hodnote : 3 050,- €.
K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia a keďže nie všetci poslanci boli
oboznámení o aké unimobunky sa jedná, poslanci navrhli žiadosť odložiť do budúceho
zasadnutia s tým, že táto žiadosť bude prejednaná na pracovnom stretnutí s konateľom
ATC Nitrianske Rudno s.r.o. s p. Jozefom Mištunom.
OZ odkladá žiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o., ohľadom odpredaja majetku
do budúceho zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne.
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7. ATC Nitrianske Rudno s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť.
Konateľ ATC Nitrianske Rudno s.r.o. p. Jozef Mištuna žiada o súhlas na správu
viacúčelového ihriska v areáli kempingu Nitrianske Rudno na rok 2013.
Maroš Kohút navrhol, aby do najbližšieho zasadnutia OZ bola predložená správa
od obecného úradu : koľko eur bolo prijatých do pokladne obce za p. Mária Polónyho –
bývalého konateľa ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. a koľko eur bolo prijatých do pokladne
obce od TJ Nitrianske Rudno.
OZ odkladá žiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o. vo veci súhlasu na správu
viacúčelového ihriska do budúceho zasadnutia OZ.
8. Ing. Zdenko Katrena, Firma Classic Computer, Hlavná č. 108, Nitrianske Rudno –
Žiadosť o bezplatné káblové pripojenie internetu a TV Satelitu na výstavbe
bytových jednotiek v areáli Základnej školy Nitrianske Rudno.
Keďže výstavba bytových jednotiek v areáli základnej školy má vypracovaný vlastný
projekt v ktorom je zahrnuté riešenie káblových pripojení internetu a TV Satelitu,
z tohto dôvodu sa žiadosť zamieta.
OZ zamieta žiadosť Ing. Zdenka Katrenu, Firma Classic Computer, Hlavná 108,
Nitrianske Rudno vo veci bezplatného káblového pripojenia internetu a TV Satelitu
na novo výstavbe bytových jednotiek v areáli základnej školy.
9. Starosta obce – Dodatočné zúčtovanie príspevku Klubu stolných tenistov za rok 2011.
OZ berie na vedomie dodatočné zúčtovanie príspevku Klubu stolných tenistov za rok
2011.
10. Starosta obce – informácia o voľbe hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce Jozef Pršo informoval, že končí funkčné obdobie hl. kontrolóra obce
a z tohto dôvodu, je potrebné vyhlásiť v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
OZ v Nitrianskom Rudne vyhlasuje v zmysle § 18a zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Rudno.
11. Ján Raninec a manželka Jana, Predné Záhumnie č. 563, Nitrianske Rudno - Žiadosť
o predĺženie termínu dobudovania polyfunkčného objektu.
OZ schvaľuje predĺženie lehoty dobudovania polyfunkčného objektu na bývalej
tržnici v Nitrianskom Rudne do 31.12.2013 pre Jána Raninca a manž. Jany,
trvale bytom Predné Záhumnie č. 563, Nitrianske Rudno.
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12. Ján Raninec a manželka Jana, Predné Záhumnie č. 563, Nitrianske Rudno – Žiadosť
o prevedenie žiadosti na vybudovanie polyfunkčného objektu na firmu VaV team, s.r.o.
Predné Záhumnie 11, Nitrianske Rudno.
Firma VaV team, zároveň preberá všetky záväzky voči Obci Nitrianske Rudno.
OZ schvaľuje prevedenie žiadosti na vybudovanie polyfunkčného objektu od Jána
Raninca a manželky Jany, trvalé bytom Predné Záhumnie č. 563 Nitrianske Rudno
na firmu VaV team, s.r.o. Predné Záhumnie 11, Nitrianske Rudno.
Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.

8. Diskusia :
Do diskusie sa prihlásil Maroš Kohút, ktorý navrhol, aby kontrolór obce Ing. Ján Drobec
do najbližšieho zasadnutia OZ predložil náklady od dodávateľov, ktorí vykonávajú v obci
zimnú údržbu ciest / odhŕňanie snehu / a vývoz komunálneho odpadu. Taktiež zistiť,
či bolo vypísané výberové konanie na tieto práce.
OZ ukladá hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Drobcovi, predložiť náklady
obecného úradu za mesiac január 2013 od dodávateľov, ktorí vykonávajú v obci
zimnú údržbu ciest / odhŕňanie snehu /, vývoz komunálneho odpadu a zistiť,
či bolo vypísané výberové konanie na tieto práce.
OZ poveruje starostu obce Jozefa Pršu na základe rozpočtu obce na rok 2013,
menovať komisiu na obstaranie nákladného automobilu – KUKAVOZU s lisovačom
a traktora ZETOR s predným náhonom.
Do diskusie sa zapojil Ing. Anton Katrena, ktorý sa pýtal, v akom štádiu vybavovania
je územný plán obce, realizácia chodníka a miestna knižnica.
Starosta obce informoval, že na územný plán obce neboli v rozpočte obce vyčlenené
finančné prostriedky a miestnosť na presťahovanie miestnej knižnice je pripravená
v základnej škole, len nie je priaznivé počasie na jej sťahovanie.
Projektanti k návrhu realizácie chodníka sa vyjadrili, že nie je možné zapracovať
do projektu kanalizáciu odpadových vôd, nakoľko je vymedzený úzky priestor
na uloženie potrubia.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 1/2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 28. januára 2013
A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 17.12.2012 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
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2. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 31.12.2012.
3. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno k 3112.2012.
4. Oznámenie riaditeľky Materskej školy Nitrianske Rudno p. Renáty Divékyovej
o pretekajúcej streche na objekte materskej školy.
5. Spôsob likvidácie vyradeného majetku k 31.12.2012 MŠ, ZŠ a Obce Nitrianske Rudno.
6. Dodatočné zúčtovanie príspevku Klubu stolných tenistov za rok 2011.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 28.01.2013
2. Návrhovú komisiu : Ing. Martina Špánika a Ing. Stanislavu Cagáňovú
3. Overovateľov zápisnice : Ivana Kováčika a Vladimíra Vršku.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 17.12.2012
5. Štatút Obce Nitrianske Rudno.
6. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nitrianske Rudno č.6/2012 o parkovaní
vozidiel na verejných priestranstvách na území Obce Nitrianske Rudno.
7. Zmenu kúpno-predajnej zmluvy v bode V. s tým, že náklady vo výške 88,96 €
za vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníctva uhradí : Obec
Nitrianske Rudno a náklady vo výške 66,- € - správny poplatok za vklad vlastníctva
do katastra nehnuteľnosti uhradí : KOHÚT s.r.o. Hlavná č.180, 972 26 Nitrianske
Rudno.
8. Predĺženie lehoty dobudovania polyfunkčného objektu na bývalej tržnici
v Nitrianskom Rudne do 31.12.2013 pre Jána Raninca a manž. Jany, trvale bytom
Predné Záhumnie č. 563, Nitrianske Rudno.
9. Prevedenie žiadosti na vybudovanie polyfunkčného objektu od Jána Raninca
a manželky Jany, trvale bytom Predné Záhumnie č. 563, Nitrianske Rudno
na firmu : VaV team, s.r.o. Predné Záhumnie č. 11, Nitrianske Rudno.

C. Zamieta :
1. Žiadosť Ing. Zdenka Katrenu, Firma Classic Computer, Hlavná č. 108, Nitrianske
Rudno vo veci bezplatného káblového pripojenia internetu a TV Satelitu
na výstavbe bytových jednotiek v areáli základnej školy.
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D. Vyhlasuje :
1. V zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného
kontrolóra Obce Nitrianske Rudno.

E. Ukladá :
1. Hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Drobcovi, predložiť náklady obecného
úradu za mesiac január 2013 od dodávateľov, ktorí vykonávajú v obci zimnú údržbu
ciest / odhŕňanie snehu /, vývoz komunálneho odpadu a zistiť, či na tieto práce bolo
vypísané výberové konanie.

F.

Odkladá :
1. Žiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o., ohľadom odpredaja majetku do budúceho
zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne.
2. Žiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o., vo veci súhlasu na správu viacúčelového
ihriska do budúceho zasadnutia OZ.

G. Poveruje :
1. Starostu obce Nitrianske Rudno p. Jozefa Pršu na základe rozpočtu obce na rok 2013,
menovať komisiu na obstaranie nákladného automobilu KUKA-VOZU s lisovačom
a traktora ZETOR s predným náhonom.
Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ
o 18.30 hodine.

Overovatelia zápisnice
Vladimír Vrška

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

Ivan Kováčik

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

Nitrianskom Rudne dňa 28.01.2013

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

