Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolaného dňa 25. marca 2013
Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Zápisnica z Voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno

Prítomní:

- poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
- Jozef P r š o – starosta obce
- Janka Besedová – zapisovateľka
- 6 občanov
Začiatok zasadnutia OZ o 17.00 hodine.

Program:
1. Otvorenie (starosta obce)
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadania OZ
4. Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Rôzne, došlá pošta
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení
9. 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 viedol rokovanie OZ.
V úvode zasadania poţiadal poslancov OZ o schválenie zmeny programu. Navrhol
preloţiť bod č. 5. Voľba hlavného kontrolóra aţ po bode č. 7 diskusia.
.
Program rokovania s navrhnutou zmenou bol jednomyseľne schválený
prítomnými poslancami .
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Anton Katrena, Maroš Kohút
členov návrhovej a volebnej komisie navrhol: Ing. Martin Špánik, Alena Štrbáková
a Bc. Peter Iliaš
Členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce navrhol:
Ing. Martin Špánik, Alena Štrbáková, Bc. Peter Iliaš
Za zapisovateľku určil Janku Besedovú – pracovníčku OcÚ.
Návrhy boli prijaté jednomyseľne.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadania, t. j. zo 4. marca 2013.
Starosta obce vyzval overovateľov zápisnice, aby sa vyjadrili k zápisnici
z predchádzajúceho zasadnutie OZ ( zo 4. marca 2013), či bola vyhotovená v zmysle
priebehu rokovania, prípadne aby predloţili svoje námietky.
Overovatelia nepredloţili ţiadne námietky.
Zápisnica z predchádzajúceho zasadania OZ bola jednomyseľne schválená.
4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadania OZ zo dňa 4. marca 2013 vykonal hlavný
kontrolór obce Ing. Ján Drobec.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
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K plneniu uznesení v bode E. – ukladá
- k bodu l – pripraviť stretnutie so zástupcami ZO JD v Nitr. Rudne vo veci zriadenia
priestorov pre Klub dôchodcov sa vyjadril starosta obce a informoval prítomných, ţe
jednal so zástupcami ZO JD v Nitr. Rudne s p. Polónyovou a p. Petriskovou. Dohodli sa,
ţe Obec vytvorí priestor pre potreby Klubu dôchodcov v budove MŠ v priestoroch, kde je
teraz umiestnená obecná kniţnica. Uviedol, ţe obecná kniţnica bude premiestnená do
priestorov ZŠ.
Obhliadku priestorov v MŠ a ZŠ starosta obce vykonal s poslankyňou OZ p. Alenou
Štrbákovou.
K bodu 2 – určiť pracovníka obce povereného koordináciou ÚP obce
Starosta uviedol, ţe touto úlohou poveril pracovníčku na úseku stavebných
vecí – p. Ivanu Kútnu do nástupu na MD a Eriku Ďurišovú, ktorá sa vráti z MD.
K bodu 3 –zvolať stretnutie vo veci doriešenia projektu kúrenia v novom pavilóne ZŠ
Starosta informoval, ţe sa uskutočnilo stretnutie 13. 3. 2013 na OcÚ
za účasti zástupcov obce – starostu obce a poslanca Maroša Kohúta, projektanta kúrenia
Ing. Rastislava Kohúta, dodávateľa kúrenia Jozefa Micháleka a technického dozoru
investora Ing. Petra Šimráka. Z prerokovania veci je spísaný záznam. Starosta obce
informoval, ţe po doriešení celej záleţitosti podá komplexnú správu o vyriešení
nedostatkov v projekte kúrenia pre ZŠ v rámci projektu Komplexná obnova
a modernizácia ZŠ v Nitrianskom Rudne.
5. Rôzne, došlá pošta
Starosta obce predloţil ţiadosti a spisy určené na rokovanie obecného zastupiteľstva.
1. Ľuboš Harag, Ml. budovateľov 210/8, 972 26 Nitrianske Rudno – ţiadosť o odpredaj
traktora Zetor 7211 (majetok obce)
Ţiadateľ ţiada o odpredaj obecného traktora ZETOR 7211.
Po diskusii OZ prijalo uznesenie:
OZ zamieta ţiadosť Ľuboša Haraga o odpredaj obecného traktora ZETOR 7211.
2. Ľuboš Harag, Ml. budovateľov 210/8, Nitrianske Rudno – ţiadosť o prenájom
traktora ZETOR 7211
Ţiadateľ ţiada o prenájom obecného traktora ZETOR 7211. Vo svojej ţiadosti neuvádza
bliţšie údaje (doba a účel prenájmu).
OZ neschvaľuje prenájom obecného traktora Zetor 7211 pre Ľuboša Haraga, bytom
v Nitrianskom Rudne, Mladých budovateľov 210/8.
3. Starosta obce Nitrianske Rudno – Jozef Pršo – ţiadosť o schválenie platu starostu
obce na r. 2013
Starosta obce predloţil svoju ţiadosť o schválenie platu starostu na r. 2013 podľa zák. č.
253/1994 Z.z. a zvýšenie tohto platu o 11 %.
OZ schvaľuje plat starostu obce v roku 2013 nasledovne:
a/ podľa §-u 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. ...........................1594 €
b/ podľa §-u 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. zvýšený ....... o 11 %
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na umiestnenie zmrzlinového stánku
Uznesením č. 4/2012 z 29. 05. 2012 bol vyjadrený súhlas OZ pre ţiadateľa s umiestnením
stánku na predaj zmrzliny a doplnkového tovaru v rámci občerstvenia na časť
parc. č. 227/1.
Pretoţe v r. 2012 neboli dojednané bliţšie podmienky , ţiadateľ poţiadal o konkrétnu
výmeru na prenájom.
Poslanci na OZ otvorili diskusiu o cene prenájmu predmetnej nehnuteľnosti. Pretoţe
nedošlo k dohode na zasadnutí, OZ ţiadosť odkladá.
OZ odkladá ţiadosť Atilla Saliji o prenájom nehnuteľnosti na umiestnenie
zmrzlinového stánku.

4.

5. Komisia pre ochranu verejného záujmu v Nitrianskom Rudne – informovala, ţe
vedúci zamestnanci vykonávajúci verejnú sluţbu podľa ust. §-u 10 zák. č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme podali svoje majetkové priznania za rok 2012
v zákonnom termíne, t. j. do 31. 03. 2013. Túto povinnosť mali: starosta obce, riaditeľ
Základnej školy v Nitr. Rudne, riaditeľka Materskej školy v Nitrianskom Rudne
a hlavný kontrolór obce.
OZ berie na vedomie informáciu Komisie pre ochranu verejného záujmu
v Nitrianskom Rudne.
6.

Ing. Ján Drobec – hlavný kontrolór obce Nitrianske Rudno – Správa o kontrole
pouţitia finančných prostriedkov obce Nitrianske Rudno, ktoré boli poskytnuté
Organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2012.
Hlavný kontrolór predniesol písomnú správu a na záver skonštatoval, ţe všetky
organizácie, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na činnosť z rozpočtu obce si
splnili svoje záväzky zúčtovania poskytnutých prostriedkov v súlade s právnymi
predpismi a voči nikomu nebolo prijaté nápravné opatrenie
OZ berie na vedomie správu HK obce Nitrianske Rudno č. HK/3.13/OZ z 24. 03.
2013 o kontrole pouţitia finančných prostriedkov obce Nitrianske Rudno, ktoré
boli poskytnuté organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom v roku 2012.

7.

Ing. Ján Drobec – Hlavný kontrolór obce Nitrianske Rudno – ţiadosť o odpredaj
sluţobného počítača
Ing. Jánovi Drobcovi – hlavnému kontrolórovi obce zaniká výkon jeho funkcie
v zmysle §- u 18a ods. 8 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení.
Z uvedeného dôvodu poţiadal OZ o odpredaj sluţobného počítača, ktorý počas výkonu
funkcie pouţíval a ako uviedol je hmotne i morálne opotrebovaný a nezodpovedá pre
ďalšie profesionálne pouţívanie.
OZ schvaľuje odpredaj počítača za zostatkovú cenu 50 €,
Ing. Jánovi Drobcovi, hlavnému kontrolórovi obce, na základe jeho ţiadosti.

6. D i s k u s i a
Na základe schválenej zmeny programu starosta obce otvoril diskusiu.
Bc. Peter Iliaš – navrhol starostovi obce, aby určil miesto a čas zberu konárov
z opilovaných stromov. Poukázal na to, ţe občania vytvárajú divoké skládky drevného
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ďalšie spracovanie.
Starosta obce prisľúbil, ţe určí deň a miesto zberu tohto odpadu.
Maroš Kohút – poţiadal starostu obce, aby oslovil MO záhradkárov, ktorí majú drvič na
konáre a tieţ aj vlastné kompostovisko.
Do diskusie sa prihlásili aj prítomní občania. Starosta obce im udelil slovo.
Jaroslava Sobotová – podala ústnu námietku k prenájmu obecnej parcele pre umiestnenie
zmrzlinového stánku. Uviedla, ţe je vypracovaný projekt budovania centra obce a tento
dokument by mal byť pre poslancov záväzný. Namietala vzhľad obchodnej ulice za
obecným úradom a uviedla, ţe tento priestor by mal slúţiť ako parkovacia plocha pre
občanov.
Milan Škadra – uviedol, ţe je nepriechodná Hlboká cesta a pýtal sa kedy sa začne s jej
dobudovaním. Uviedol, ţe práve táto ulica bola prioritou volebného programu.
Milan Harag - upozornil na výtlky na miestnych komunikáciách a na vytváranie divokých
skládok odpadu pod vodnou nádrţou, vedľa odpadového kanála.
Na podnety od občanov zareagovala Alena Štrbáková – poslankyňa OZ a poţiadala
starostu obce, aby určil termín pracovného stretnutia poslancov OZ, kde si určia priority pre
postup prác na budovaní obce na r. 2013.
Skonštatovala, ţe je schválený rozpočet na r. 2013, v ktorom sú určené finančné prostriedky
na konkrétne úlohy, ktoré je potrebné začať realizovať.
Ing. Martin Špánik – pripomenul prehodnotenie ţiadostí občanov na sociálne byty.
Starosta obce ukončil diskusiu.
7. Voľba Hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno
Starosta obce zahájil voľbu Hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
Informoval o výberovom konaní a o kandidátoch, ktorí podali ţiadosť do VK na hlavného
kontrolóra.
Skonštatoval, ţe z VK nebola vylúčená ţiadna ţiadosť. Všetci kandidáti splnili stanovené
podmienky. Poslancom OZ predstavil všetkých troch kandidátov.
PhDr. Róbert Géczy a Janka Kotulová, boli osobne prítomní a pred voľbou obaja osobne
prezentovali svoj program HK poslancom OZ v Nitrianskom Rudne.
Poslanec Maroš Kohút položil 2 otázky PhDr. Róbertovi Géczymu:
l. Či si bude uplatňovať náklady na cestovné do práce v Nitr. Rudne ak bude zvolený ?
Odpoveď: PhDr. Róbert Géczy odpovedal, ţe do práce chodí kaţdý na vlastné náklady
a preto si náklady na cestovné do práce nebude uplatňovať.
2. Či sa bude môcť zúčastňovať zasadnutí OZ v Nitr. Rudne, keď vykonáva funkciu HK pre 8
obcí?
Odpoveď: PhDr. Róbert Géczy odpovedal, ţe sa bude zúčastňovať všetkých zasadnutí OZ
a bude nápomocný OZ a orgánom obce svojimi odbornými radami aj pri ďalších úlohách.
Ing. Róbert Kluvanec sa pre PN ospravedlnil za neúčasť na osobnej prezentácii.
Starosta obce – podal návrh na tajnú voľbu hlavného kontrolóra.
OZ schvaľuje tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
Voľby hlavného kontrolóra obce sa zúčastnilo všetkých 9 poslancov OZ.
Starosta obce odovzdal členovi volebnej komisie Ing. Martinovi Špánikovi hlasovacie lístky
pre voľbu HK. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v zmysle §18, §18a ods. 3 zák. č.

-6369/1990 Zb. v p.z. o obecnom zriadení. ( viď. príloha - Zápisnica z voľby hlavného
kontrolóra obce Nitrianske Rudno).
Po ukončení voľby HK a sčítaní hlasov Ing. Martin Špánik – člen volebnej komisie pre
voľbu hlavného kontrolóra vyhlásil výsledok voľby.
Oznámil, ţe nadpolovičnú väčšinu hlasov získal PhDr. Róbert Géczy.
Na základe tejto informácie OZ prijalo uznesenie:
OZ v Nitrianskom Rudne volí v zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení PhDr. Róberta Géczyho za hlavného kontrolóra obce Nitrianske
Rudno.
8. Prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 3/2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo 25. marca
A. Berie na vedomie:
l. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 4. marca 2013 vykonanú hlavným kontrolórom obce
Ing. Jánom Drobcom.
2. Informáciu Komisie pre ochranu verejného záujmu v Nitrianskom
Rudne k majetkovým priznaniam za rok 2012 vedúcich zamestnancov
vykonávajúcich verejnú a štátnu sluţbu pre obec Nitrianske Rudno.
3. Správu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno č. HK/3.13/OZ
z 24. 3. 2013 o kontrole pouţitia finančných prostriedkov obce
Nitrianske Rudno, ktoré boli poskytnuté organizáciám v súlade so
schváleným rozpočtom v roku 2012.
B. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne z 25. marca 2013,
tak ako ho navrhol starosta obce pred rokovaním OZ.
2. Návrhovú komisiu OZ v Nitrianskom Rudne: Ing. Martin Špánik, Alena
Štrbáková, Bc. Peter Iliaš.
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Anton Katrena, Maroš Kohút.
4. Volebnú komisiu : Ing. Martin Špánik, Alena Štrbáková, Bc. Peter Iliaš.
5. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutie OZ zo dňa 4. 3. 2013.
6. Plat starostu obce v roku 2013 nasledovne:
a) podľa §-u 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. ................. 1594 €
b) podľa §-u 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. zvýšený o 11 %
7. Odpredaj počítača za zostatkovú cenu 50 €, Ing. Jánovi Drobcovi,
hlavnému kontrolórovi obce na základe jeho ţiadosti.
8. Tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
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1. Prenájom obecného traktora ZETOR 7211 pre Ľuboša Haraga, bytom
v Nitrianskom Rudne, Mladých budovateľov 210/8.
D. Zamieta
1. Ţiadosť Ľuboša Haraga, bytom v Nitrianskom Rudne, Mladých
budovateľov 210/8 o odpredaj obecného traktora ZETOR 7211.
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1. Ţiadosť Atillu Salija o prenájom nehnuteľnosti parc. č. 227/1
na umiestnenie zmrzlinového stánku a doplnkového tovaru v rámci
občerstvenia.
F. V o l í :
1. V zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
PhDr. Róberta Géczyho za hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
9. Z á v e r
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil
zasadnutie OZ o 19,45 hod.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Katrena

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

Maroš Kohút

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

Zapisovateľka:
Janka Besedová, pracovníčka OcÚ

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

Jozef P r š o
starosta obce

V Nitrianskom Rudne,
27. marca 2013

Zápisnica
z tajnej voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno,
konanej 25. 03. 2013
na riadnom zasadnutí OZ v Nitrianskom Rudne.

Členovia volebnej komisie:
Ing. Martin Špánik
Alena Štrbáková
Bc. Peter Iliaš
Členovia komisie zistili:
Počet vydaných hlasovacích lístkov ................................
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov ...........

9 ks
9 ks

Počet odovzdaných platných hlasov jednotlivým kandidátom:
PhDr. Róbert Géczy ..........................................................
Ing. Róbert Kluvanec .......................................................
Janka Kotulová .................................................................

5 ks
3 ks
1 ks

Komisia skonštatovala, ţe v zmysle § 18a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Podmienka pre zvolenie hlavného kontrolóra v I. kole voľby bola splnená
a nadpolovičná väčšina všetkých poslancov odovzdaním 5 platných hlasov zvolila za
hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno Phdr. Róberta Géczyho.

V Nitrianskom Rudne
25. 03. 2013
Členovia komisie:

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

