Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolané dňa 4. 3. 2013
________________________________________________________________

Príloha:
1. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.12.2012
2. Poplatky za viacúčelové ihrisko
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Rudno na 01-013/2013
4. Dodatok č. 1 k Správe o kontrole pouţitia finančných prostriedkov Obce Nitrianske Rudno,
ktoré boli poskytnuté organizácii Klub stolných tenistov v Nitr. Rudne v súlade so schváleným
rozpočtom v roku 2011.
5. Plnenie Uznesenia č. 1/2013, E1
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Prítomní:

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

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

Otvorenie /starosta obce/
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.12.2012
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 Alenu
Štrbákovú.
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 28.1.2013 , 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 28.1.2013 vykonal hlavný kontrolór
obce Ing. Ján Drobec.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ zo dňa 28. 1. 2013 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána
Drobca.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31. 12. 2012.
Materiál bol poslancom doručený vopred. Pre verejnosť bliţšie o plnení a čerpaní rozpočtu informoval Ing. Špánik. /Tvorí prílohu zápisnice/
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno
k 31. 12. 212.
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6. Rôzne, došlá pošta
Starosta obce predloţil ţiadosti a spisy určené na rokovanie obecného zastupiteľstva.
1. Poplatky za viacúčelové ihrisko – poslanci si vyţiadali prehľad o vybraných poplatkoch za pouţívanie viacúčelového ihriska v areáli autocampingu Nitrianske Rudno
od uvedenia ihriska do uţívania. /Tvorí prílohu zápisnice/
OZ berie na vedomie informáciu o vybraných poplatkoch za viacúčelové ihrisko
za obdobie od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2012.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Rudno na január
aţ marec 2013.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie január aţ marec 2013
bol zverejnený v úradnej tabuli obecného úradu na pripomienkovanie dňa 28. 12. 2012.
Pripomienky neboli. /Tvorí prílohu zápisnice/
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske
Rudno na obdobie január aţ marec 2013.
3. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno - ţiada
o súhlas na prevádzkovanie viacúčelového ihriska na rok 2013.
Ihrisko spravuje TJ Priehrada Nitrianske Rudno na základe zmluvy s obcou.
OZ nesúhlasí so správou viacúčelového ihriska v areáli autocampingu Nitrianske
Rudno pre ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno
na rok 2013.
4. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno - ţiada
o odpredaj obecného majetku nachádzajúci sa v areáli autocampingu, ktorého je nájomcom.
Poslanci nehlasovali o odpredaji majetku a ţiadosť zamietli, nakoľko pri predaji obecného majetku sa postupuje v zmysle zákona o majetku obcí /draţba ......../.
OZ zamieta ţiadosť o odpredaj obecného majetku pre ATC Nitrianske Rudno,
s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno.
5. Marek Šipoš, Hlavná 545/81 972 26 Nitrianske Rudno – ţiadosť o zmenu územného
plánu obce – menovaný ţiada o súhlas na zmenu územného plánu obce za účelom
výstavby rodinného domu.
OZ schvaľuje zmenu Smerného územného plánu Obce Nitrianske Rudno na parcelu 1656/9 za účelom výstavby rodinného domu pre Mareka Šipoša, Hlavná 545/81
972 26 Nitrianske Rudno.
6. Peter Dodok, Ješková Ves 585, 972 25 Diviaky nad Nitricou – menovaný ţiada
o prenájom pozemku za účelom zriadenia prevádzky. Má záujem o parcelu č. 227/1
za obecným úradom.
Starosta informoval, ţe uvedený pozemok bol uznesením OZ daný do prenájmu inej
osobe za účelom zriadenia prevádzky zmrzliny.
OZ nesúhlasí s prenájmom pozemku parcela č. 227/1 za účelom zriadenia prevádzky
pre Petra Dodoka, Ješková Ves 585, 972 25 Diviaky nad Nitricou.
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7. Daniela Škadrová – LIMEX plus, Kostolná Ves 277, 972 26 Kostolná Ves - menovaná
ţiada o súhlas s vyuţívaním verejných toaliet pre zákazníkov predajne zmrzliny a doplnkového tovaru v obci.
OZ súhlasí s vyuţívaním verejných toaliet /pre zákazníkov predajne zmrzliny a doplnkového tovaru/ pre Danielu Škadrovú – LIMEX plus, Kostolná Ves 277, 972 26 Kostolná Ves.
8. ZO Jednota dôchodcov Nitrianske Rudno –ţiada zástupcov obce o stretnutie a záväzné
stanovisko o určenie priestorov pre seniorov „Centrum voľného času“, nakoľko viackrát
ţiadali o pridelenie priestorov, ale stále sa nič nerieši. Majú záujem sa vzdelávať, stretávať,
rozvíjať svoju organizačnú činnosť a byť nápomocní pri rôznych obecných podujatiach
a veria, ţe bude postarané aj o občanov v zrelšom veku, ktorí sa v mladosti zaslúţili o rozvoj a skrášlenie našej obce.
OZ ukladá obecnému úradu pripraviť stretnutie zástupcov ZO Jednoty dôchodcov
v Nitrianskom Rudne so zástupcami obce a obecného zastupiteľstva a pripraviť návrh
záväzného stanoviska o určenie priestorov pre seniorov. Termín: do 25. 3. 2013.
9. Harag Tibor, Okruţná 103/53, 972 26 Nitrianske Rudno – menovaný ţiada o odkúpenie
časti pozemku parcely č. 1498 za účelom vybudovania parkoviska. K ţiadosti priloţil
i Uznesenie OZ č. 34/2004, ktorým bol predaj tejto parcely schválený pre Rudolfa Mikuláša.
Pre nezáujem zo strany p. Mikuláša sa tento predaj neuskutočnil.
Zistilo sa, ţe uvedená parcela nie je vo vlastníctve obce. Obec je len uţívateľom, z toho
dôvodu nie je moţný predaj. Ţiadateľ dostane písomnú odpoveď.
Ing. Ján Drobec – hlavný kontrolór obce navrhol zrušiť Uznesenie OZ č. 34/2004.
OZ ruší Uznesenie č. 34/2004 – B10 zo dňa 25. októbra 2004.
10. Starosta obce – informoval o cenových ponukách na rekonštrukciu elektroinštalácie
v zasadačke obecného úradu, nakoľko osvetlenie vypadáva, je zastaralé. Hovoril o demontáţi starých a montáţi nových svietidiel, čo je lacnejšia verzia, ďalej o kompletnej výmene
káblov, rozvodov, čo je drahšia záleţitosť.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom rekonštrukcie elektroinštalácie
v spoločenskej sále /zasadačke obecného úradu/.
11. Starosta obce – informoval o prijatých zmenách územného plánu obce, ktoré sa vydávali
občanom z dôvodu výstavby rodinných domov za roky 2005 aţ 2012 a tieto zmeny treba
zapracovať do SÚP.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o prijatých zmenách Smerného územného plánu Obce Nitrianske Rudno.
Starosta obce informoval, ţe bolo sedenie s Ing. Szalayom /architekt/, ktorý mal preskúmať
aktuálnosť platného územného plánu obce. Dospel k záveru, ţe došlo k závaţným nedostatkom a porušeniam. Z toho dôvodu vyplýva obci povinnosť obstarať nový územný plán obce.
Bliţšie o stretnutí informoval Ing. Katrena – poslanec OZ. Ing. Špánik – zástupca starostu
hovoril o moţnosti získania 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie. Ţe je to dlhodobý proces a bolo by treba určiť pracovníka, ktorý bude k dispozícii Ing. Szalayovi.
OZ ukladá obecnému úradu určiť pracovníka povereného koordináciou Územného
plánu Obce Nitrianske Rudno.
12. Ing. Ján Drobec – hlavný kontrolór obce – predniesol Dodatok č. 1 k správe o pouţití
finančných prostriedkov z rozpočtu obce Nitrianske Rudno, čo sa týka Klubu stolných
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tenistov za rok 2011, keď nesprávne zúčtoval príspevok .
Doklady boli doplnené a kontrolór v správe konštatuje, ţe kontrolovaný subjekt sa pokladá
za zúčtovaný.
OZ berie na vedomie Dodatok č. 1 k Správe o kontrole pouţitia finančných prostriedkov
Obce Nitrianske Rudno, ktoré boli poskytnuté organizácii Klub stolných tenistov v Nitr.
Rudne v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2011. /Tvorí prílohu zápisnice/
13. Ing. Ján Drobec – hlavný kontrolór obce – hlavnému kontrolórovi bolo uloţené predloţiť
náklady obecného úradu za mesiac január 2013 od dodávateľov, ktorí vykonávajú v obci
zimnú údrţbu a vývoz komunálneho odpadu a či na tieto práce bolo vypísané výberové konanie – Uznesenie č. 1/213 – E1. Šetrením zistil, ţe starosta obce vykonal prieskum trhu
na uvedené práce, čo konštatoval v materiáli na rokovanie OZ. /Tvorí prílohu zápisnice/
OZ berie na vedomie Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom
Rudne – Plnenie Uznesenia č. 1/2013, E1.
14. Maroš Kohút – poslanec OZ – predniesol problém kúrenia v základnej škole, ktoré bolo
zle naprojektované a zrealizované v rámci projektu – Komplexná obnova a modernizácia
základnej školy. Kúrenie muselo byť prerobené a je potrebné sa dohodnúť na úhrade nákladov.
OZ ukladá obecnému úradu zvolať stretnutie vo veci doriešenia projektu ohľadne
kúrenia v novom pavilóne základnej školy v rámci projektu – Komplexná obnova
a modernizácia Základnej školy v Nitrianskom Rudne. Termín: do 25. 3. 2013.
7. Diskusia
Milan Kútny - poslanec OZ – sa pýtal, či je dobrá píla na asfalt, ţe treba opravovať výtlky.
Dostal odpoveď od zamestnanca obce, ţe je pokazená.
Maroš Kohút – poslanec OZ – reagoval, ţe majú veci pokazené, prečo to neriešia. Mali by
udrţiavať a opravovať náradie, pomôcky.
Ing. Špánik – zástupca starostu – sa zapojil do diskusie, čo sa týka vozového parku. Majú
záujem obnoviť vozový park, zakúpenie kuka vozu alebo traktora. Dávala sa ponuka do draţby
na kuka voz v sume 3000 €. Uvidí sa, ako to dopadne. Rozmýšľa sa aj nad tým, či nekúpiť
na lízing.
Ing. Ján Drobec – hlavný kontrolór obce –informoval, ţe v obci bolo vykonané meranie el.
energie verejného osvetlenia. Ide o zariadenie na úsporu elektrickej energie v obci. Či by sme
do toho išli.
Alena Štrbáková – poslankyňa OZ - reagovala, ţe máme rozrobených kopu vecí – chceme
techniku – kuka voz, traktor, územný plán, elektriku – nedá sa to všetko realizovať, nakoľko
máme schválený rozpočet na rok 2013, v ktorom nie sú rozpočtované uvedené akcie.
Milan Kútny – poslanec OZ - sa pripojil k názoru p. Štrbákovej, aby sme sa sústredili na veci,
na ktorých sme začali pracovať.
Nepríjemná a rozsiahla diskusia sa rozvinula medzi pracovníkmi obce p. Štrbákom Róbertom,
Milanom Škadrom a starostom obce a poslancami OZ ohľadom zníţenia platov /osobný príplatok/
v rozpočte obce na rok 2013.
Zamestnanci sú nespokojní a cítia sa ukrivdení, nakoľko vţdy vykonávali práce podľa pokynov
starostu, ale aj nad rámec. Nie sú motivovaní.
Milan Škadra – pracovník obce – sa pýtal, kedy a ako sa bude robiť druhá časť Hlbokej
cesty, keď tam chce dať p. Beseda rúry, nech si to spraví, aby sa nepílil asfalt. Prečo sa to nerobí,
keď sa dával robiť projekt. Projekt je teda nerealizovateľný.
Ďalej hovoril o parkovaní vozidiel na uliciach, prečo sa nevyberajú poplatky, keď stále hovoríme
o šetrení.
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Ing. Katrena – poslanec OZ – odpovedal, ţe p. Beseda má problém so ţumpou. Problém by bol
riešiteľný vybudovaním ČOV na vlastné náklady.
Iveta Bartová – občianka obce – sa pýtala, kedy sa bude robiť prekrytie kanála. Ide o prístup,
pretoţe keď sa posadí uţ sa tam nebude dať dostať.
Starosta obce –odpovedal, ţe v zime sa to nedá robiť a ţe predloţí kalkulácie na uvedené práce.
8. Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 2/2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 4. marca 2013
A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2013
od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.12. 2012.
3. Informáciu o vybraných poplatkoch za viacúčelové ihrisko za obdobie
od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2012.
4. Informáciu starostu obce ohľadom rekonštrukcie elektroinštalácie v spoločenskej
sále /zasadačke obecného úradu/.
5. Informáciu starostu obce o prijatých zmenách Smerného územného plánu Obce
Nitrianske Rudno.
6. Dodatok č. 1 k Správe o kontrole pouţitia finančných prostriedkov Obce Nitrianske
Rudno, ktoré boli poskytnuté organizácii Klub stolných tenistov v Nitr. Rudne
v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2011. /Tvorí prílohu zápisnice/
7. Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne - Plnenie
Uznesenia č. 1/2013, E1.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 4. marca 2013.
2. Návrhovú komisiu OZ v Nitrianskom Rudne: Ing.Martina Špánika a Maroša
Kohúta.
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Antona Katrenu a Alenu Štrbákovú.
4. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.1. 2013.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Rudno na obdobie
január aţ marec 2013.
6. Zmenu Smerného územného plánu Obce Nitrianske Rudno na parcelu 1656/9
za účelom výstavby rodinného domu pre Mareka Šipoša, Hlavná 545/81,
972 26 Nitrianske Rudno.
C. Súhlasí:
1. S vyuţívaním verejných toaliet /pre zákazníkov predajne zmrzliny a doplnkového
tovaru/ pre Danielu Škadrovú – LIMEX plus, Kostolná Ves 277, 972 26 Kostolná
Ves.
D. Nesúhlasí:
1. So správou viacúčelového ihriska v areáli autocampingu Nitrianske Rudno
pre ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno
na rok 2013.
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2. S prenájmom pozemku parcela č. 227/1 za účelom zriadenia prevádzky pre Petra
Dodoka, Ješková Ves 585, 972 25 Diviaky nad Nitricou.
E. Ukladá:
1. Obecnému úradu pripraviť stretnutie zástupcov ZO Jednoty dôchodcov
v Nitrianskom Rudne so zástupcami obce a obecného zastupiteľstva a pripraviť
návrh záväzného stanoviska o určenie priestorov pre seniorov. Termín: do 25. 3.
2013.
2. Obecnému úradu určiť pracovníka povereného koordináciou Územného plánu
Obce Nitrianske Rudno.
3. Obecnému úradu zvolať stretnutie vo veci doriešenia projektu ohľadne kúrenia
v novom pavilóne základnej školy v rámci projektu – Komplexná obnova a modernizácia Základnej školy v Nitrianskom Rudne. Termín: do 25. 3. 2013.
F. Zamieta:
1. Ţiadosť o odpredaj obecného majetku pre ATC Nitrianske Rudno, s.r.o,
Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno.
G. Ruší:
1. Uznesenie č. 34/2004 – B10 zo dňa 25. októbra 2004.
9. Záver
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19,30 hod.
Overovatelia zápisnice:
Alena Š t r b á k o v á

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

Ing. Anton K a t r e n a

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

Zapisovateľka:
Nataša Luptáková – pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne, 6. 3. 2013

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

Jozef P R Š O
starosta obce
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