Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolané dňa 07. mája 2013
________________________________________________________________

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce apríl – september 2013
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Prítomní:

- podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice,

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

Otvorenie /starosta obce/
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho OZ
Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce apríl – september 2013
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 začal vedenie rokovania OZ.
OZ v Nitrianskom Rudne schvaľuje program rokovania OZ dňa 07.05.2013.

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky:
Návrhová komisia: Ing. Stanislava Cagáňová, Bc. Peter Iliaš
Overovatelia zápisnice: Milan Kútny, Ivan Kováčik
Zapisovateľka: Alena Štrbáková
OZ v Nitrianskom Rudne schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislava
Cagáňová, Bc. Peter Iliaš a overovateľov zápisnice v zložení Milan Kútny, Ivan
Kováčik.
3.

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho OZ.
OZ v Nitrianskom Rudne schvaľuje Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo 25.03.2013 bez pripomienok.

4. Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK – PhDr. Róbert Géczy.
OZ v Nitrianskom Rudne berie na vedomie Správu o plnení prijatých uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2013 od hl. kontrolóra obce PhDr.
Géczyho.
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce za obdobie apríl – september 2013 predkladá
HK obce PhDr. Róbert Géczy
PhDr. Géczy – kontrolór prisľúbil pomoc pri vypracovaní VZN,
- bude sa zúčastňovať pracovných stretnutí a verejných zasadnutí OZ
- bude sa zúčastňovať seminárov poriadaných pre kontrolórov
- bude vždy nápomocný OcÚ
OZ v Nitrianskom Rudne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za obdobie apríl – september 2013.
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6. Oznámenie starostu obce o zámere prenajať majetok obce v obci Nitrianske Rudne
nájomcovi p. Atillovi Salijimu z dôvodu plánovania výstavby zmrzlinového stánku.
OZ v Nitrianskom Rudne schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom časti pozemku
CKN par. č. 227/1o výmere 80 m² nájomcovi p. Atillovi Salijimu bytom A. Hlinku
445/37, 971 01 Prievidza za účelom umiestnenia zariadenia na predaj zmrzliny
a doplnkového tovaru za cenu vo výške 7,50 Eur/m² ročne.
7. Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy – predkladá majetkové priznanie vedúceho
zamestnanca podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a §
63, ods. 2 a 3 zákona č 400/2009 Z. z. o štátnej službe podľa stavu k 12.04.2013.
Komisia pre ochranu verejného záujmu berie na vedomie predloženie majetkového
priznania hl. kontrolóra PhDr. Róberta Géczyho k 12.04.2013.
8. Mesto Bojnice Mestský úrad, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice – Žiadosť o ročnú
dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku v CVČ Junior Bojnice.
9. Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 1 – Financovanie
záujmového vzdelávania detí.
PhDr. Géczy – objasnil prítomným na základe čoho žiadajú obec o tieto finančné prostriedky
a to: Jedná sa o nový balík fin. prostriedkov, mestá, obce dostanú zvýšené podielové dane
o túto sumu na činnosť CVČ – záujmové vzdelávanie detí vo veku 5-15 rokov. Pre obec
Nitrianske Rudno to vychádza v prepočte pre 213 detí – 13.823,-. Koeficient 1,1 x 59 x 213.
Doteraz to dostávali zo štátu priamo CVČ a teraz to budú dostávať mestá a obce. Obec môže
rozhodnúť či poskytnúť, za akých podmienok a akú výšku, alebo aj nemusia.
Maroš Kohút – žiadal, aby sa to podmienilo – CVČ dali menovite zoznam a potvrdenie, že
CVČ navštevovali počas celého roku.
Milan Kútny – je za to, aby sa finančné prostriedky poskytli pre žiakov, ktorí navštevujú CVČ,
keď to štát poskytuje je to určené pre záujmovú činnosť detí, tak nech to aj dostanú. Navrhuje
vypracovať VZN.
Alena Štrbáková – priklonila sa k názoru poslanca Kútneho, ale nie je zato, aby sa fin.
prostriedky poskytli v plnej výške. Je za poskytnutie fin. prostriedkov, nie je veľa detí – jedná
sa o 9, ale najviac do výšky 20-30 €, s tým, že len na 1 krúžok pre 1 dieťa na školský rok .
Nesúhlasila s vypracovaním nového VZN, máme dosť VZN, ktoré ani nevyužívame. Finančné
prostriedky môžeme odsúhlasiť cez OZ každý rok inú sumu alebo vôbec.
Ing. Cagáňová – žiadala, aby sa vypracovalo VZN a podľa toho sa riadiť. Taktiež nie je za
poskytnutie v plnej výške.
OZ v Nitrianskom Rudne berie na vedomie žiadosť Mesta Bojnice a Mesta Prievidza
o ročnú dotáciu na CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci Nitrianske Rudno.
OZ v Nitrianskom Rudne schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre školský rok
2012/2013 vo výške 30.- Eur na jedného žiaka s trvalým pobytom v obci Nitrianske Rudno
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prijatého do CVČ Bojnice a v Prievidzi za podmienky doloženia – čestného prehlásenia
rodiča o celoročnej dochádzke do CVČ.
10. Mgr. Miroslav Kluvanec, 972 26 Nitrianske Rudno, Jilemnického 554/19 a man. Ing.
Adriana, Liešťany č. 400 – Žiadosť o zmenu smerného územného plánu z dôvodu výstavby
rodinného domu na par. č. 236 v k. ú. Nitrianske Rudno.
OZ v Nitrianskom Rudne schvaľuje zmenu smerného územného plánu pre Mgr.
Miroslava Kluvanca a manželku Ing. Adrianu Kluvancovú na par. č. 236, k. ú. Nitrianske
Rudno za účelom výstavby rodinného domu.
11. Starosta obce informoval poslancov OZ o prijatej faktúre od Jozef Michálek JOMIMONT
Nováky na sumu 494/16 Eur, z dôvodu prerábania kúrenia v novovybudovanom pavilóne
základnej školy.
OZ v Nitrianske Rudno súhlasí s vyplatením Fa. č. 2013005 dodávateľovi: Jozefovi
Michálkovi JOMIMONT so sídlom Chemikov 84/6 Nováky vo výške 494,16 Eur z dôvodu
doriešenia projektu ohľadne kúrenia v novom pavilóne základnej školy v rámci projektu
– Komplexná obnova a modernizácia Základnej školy v Nitrianskom Rudne.
Rôzne:
-

-

-

-

-

-

-

Starosta obce: Žiadosť o pridelenie nájomných bytov. Informoval, že je
vypracovaná „Žiadosť o pridelenie nájomného bytu“
PhDr. Géczy – žiadosť sa navrhla a vypracovala podľa VZN č. 1/2012 o podmienkach
prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporov
štátu. V žiadosti sú uvedené všetky podmienky, ktoré by mali uchádzači spĺňať, z toho
dôvodu je potrebné žiadosti vyplniť pravdivo. Žiadosti treba čo najskôr doručiť
žiadateľom.
p. Štrbáková – navrhla, aby sa Žiadosť o pridelenie bytov dala na internetovú stránku
obce. A aby sa čo najskôr rozposlali žiadateľom.
p. Kohút – rozposlať žiadosti žiadateľom a určiť termín dokedy je potrebné vyplnenú
žiadosť doručiť na OcÚ.
Starosta obce informoval o kúpe vozu KUKA VOZ. Prišla ponuka z Trenčína
v cene 24.000,- Eur bez DPH, formou dražby – TS OPAVA (LIAZ) rok výroby
1988.
p. Kohút – či sa oplatí kúpiť nové auto, keď smeti sa vyvážajú 4 dni v mesiaci.
Potrebujeme kúpiť aj nový traktor, myslí si , že zamestnanci prevádzky sa nestarajú
o vozový park tak, ako majú. Kupovať niečo na splátky, je ďalšie zadlžovanie obce.
Najvýhodnejšie by bolo zriadiť obecnú s.r.o.
p. Kováčik – kupovať auto z roku 1988 nie je podľa neho správne. Pouvažovať, čo je
priorita – či traktor alebo kuka voz.
p. Vrška – kupovať nové auto, návratnosť je 16 rokov, oplatí sa to? prikláňa sa k p.
Kohútovi, aby sa zriadila Oc. s.r.o a potom môžeme nakupovať nové autá.
Starosta obce – je potrebné už začať niečo robiť v obci a začať obnovovať vozový
park. Urýchlene sa treba rozhodnúť na tom, čo potrebujeme realizovať skôr, čo je
rentabilné.
Bc. Iliaš – mal otázku koľko nás vychádza vývoz KO u p. Fojtíka? Priklonil sa k tomu,
že najskôr zriadiť Oc s.r.o a potom kúpiť nové autá. Ak by sa kúpil nový KUKA VOZ –
rátať s vývozom okolitých obcí.
p. Kohút – zodpovedal na otázku p. Iliaša, vývoz odpadu je teraz lacnejší o 200,- Eur.
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-

-

p. Štrbáková – Teraz zase rozmýšľame o zriadení s.r.o, už sme sa tým zaoberali v roku
2011 pol roka a nič sa nerealizovalo. Zbytočne sa zaoberáme tým, čo sa hneď nedá
vyriešiť a nerealizujeme to, čo od nás občania očakávajú. Sľúbili sme, že začneme
s prácami verejného chodníka a ešte stále nič nie je pripravené. V obci nie je nič vidieť.
Kúpme nový traktor, ktorý bude využitý v letných aj zimných mesiacoch. Na prevádzke
máme 4 zamestnancov, pýtam sa je nepojazdný KUKA voz a aj traktor, pýtam sa sú
títo zamestnanci plne využití na 8 hodín denne? Odvoz smetí ako aj zimná údržba sa
robí dodávateľmi, je to pre obec efektívne, keď tu máme prevádzku?
p. Kútny – pýtal sa, ako je možné, že sme vyhrali dražbu na KUKA voz za 3.000,- €,
keď bola cena 12.000,- €. Potom o aký voz sa jedná?
Ing. Katrena- na prevádzke máme 4 zamestnancov, ako je možné, že sa nevedia
postarať o údržbu áut. Traktor je v dezolátnom stave.
Starosta obce – je potrebné vyradiť KUKA voz, dať na zošrotovanie a žiadal prijať
uznesenie.

Uznesenie.
OZ v Nitrianskom Rudne odporúča starostovi obce určiť komisie na posúdenie stavu –
KUKA vozu.
-

-

-

-

-

-

-

p. Štrbáková – navrhovala, aby sa v parku na námestí vybudovalo detské ihrisko –
preliezky, šmýkaly, chodia tam mamičky s malými deťmi a žiadajú o to, nakoľko je tam
pekné prostredie, je to v centre obce, obchodné centrum. Nerozmýšľať nad tým, ale
zrealizovať to čo najskôr, aby si to mohli užiť ešte v letných mesiacoch.
Ing. Cagáňová – žiadala tiež, aby sa urýchlili práce na začatí budovania chodníka
v obci. Na ul. Podhorskej je odokrytý kanál – studňa, voda stále presakuje po ceste,
žiadala stavebnú komisiu o vyriešenie, prešetriť odokrytý kanál, aby nedošlo
k nešťastiu.
Bc. Iliaš – žiadal, aby OcÚ nepovolila prekopávať MK občanom, nakoľko to nikto nedá
do pôvodného stavu.
p. Kútny – chcel vedieť, čo sa plánuje so starými búdami pri vstupe na Priehradu,
špatia areál. Je potrebné vyvolať jednanie s vlastníkmi a zlikvidovať tieto budovy, alebo
odstrániť na ich náklady. Chcel vedieť, prečo sa nerobia práce na prekrytí potoka
občianky p. Bartovej Ivety, je to aj v rozpočte.
Starosta obce – odpovedal na vznesené otázky a informoval o prácach, ktoré sa
momentálne realizujú:
a. pripravuje sa knižnica
b. v MŠ sa pripravuje miestnosť pre klub dôchodcov
c. B a B ide robiť komunikáciu na ul. Madvova
d. Chodník – čo je pripravené?
p. Kohút – ako je možné, že na Priehrade si postavil bufet p. Katrena Zdenko bez
súhlasu vlastníka (obce), občania nenahlasujú budovanie stavieb. Treba urobiť kontrolu
a riešiť to. Zapína sa aj osvetlenie terasy z verejného osvetlenia – upozorniť na to.
p. Vrška – žiadal, aby sa OcÚ vyjadril k výstavbe 6 garáží pri bytovke p. Škadru.
občan p. Jozef Škadra:
pýtal sa, čo a ako sa plánuje s vybudovaním cesty pri jeho bytovkách. Bolo povedané,
že peniaze za pozemky sa investujú do infraštruktúry obce.
Ďalej mal otázku, či zmluva o prenájme priestoru pre stánok so zmrzlinou nie je
protizákonná.
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-

PhDr. Géczy – zodpovedal na otázku p. Škadru ohľadne zmluvy.

-

p. Kútny – nesúhlasí, aby obec vybudovala cestu, keď p. Škadra si postavil bytovky,
tak je na ňom ako vybuduje cestu.

-

Občan p. Jozef Škadra – počul, že OcÚ si nemôže zobrať úver, lebo má úver na
Základnú školu. Pýtal sa, ako je možné, že výstavba bytoviek v Nitrianskom Rudne
dostal dodávateľ s najdrahšou ponukou?

-

p. Kohút – zodpovedal na otázku p. Škadru: OcÚ nevyberal dodávateľa, bola riadne
vyhlásená súťaž.

-

Ing. Katrena – informoval, ktoré firmy sa zúčastnili súťaže pre dodávateľa na výstavbu
nájomných bytov.

-

Občan Pavol Dianovský –
Žiadal tiež o súhlas na vybudovanie garáží pri bytovke p. Škadru. Predložil aj nákres
garáží. Garáže postaviť rovnaké a prispôsobiť tak, aby to dôstojne vyzeralo.

-

p. Kohút – na výstavbu je potrebný súhlas občanov susediacich bytoviek a súhlas
všetkých susedov, nehovoriac o tom, že je na to potrebné stavebné povolenie.

12. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 4/2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 07. mája 2013.
A. Berie na vedomie:
1. Správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa
25.03.2013 od hl. kontrolóra obce PhDr. Géczyho.
2. Predloženie majetkového priznania hl. kontrolóra PhDr. Róberta Géczyho
k 12.04.2013.
3. Žiadosť Mesta Bojnice a Mesta Prievidza o ročnú dotáciu na CVČ pre deti
s trvalým pobytom v obci Nitrianske Rudno.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ dňa 07.05.2013.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislava Cagáňová, Bc. Peter Iliaš a
overovateľov zápisnice v zložení Milan Kútny, Ivan Kováčik .
3. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 25.03.2013 bez
pripomienok.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie apríl – september
2013.
5. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom časti pozemku CKN par. č. 227/1o
výmere 80 m² nájomcovi p. Atillovi Salijimu bytom A. Hlinku 445/37, 971 01
Prievidza za účelom umiestnenia zariadenia na predaj zmrzliny a doplnkového
tovaru za cenu vo výške 7,50 Eur/m² ročne.
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6. Poskytnutie finančných prostriedkov pre školský rok 2012/2013 vo výške 30.Eur na jedného žiaka s trvalým pobytom v obci Nitrianske Rudno prijatého do
CVČ Bojnice a v Prievidzi za podmienky doloženia – čestného prehlásenia
rodiča o celoročnej dochádzke do CVČ.
7. Zmenu smerného územného plánu pre Mgr. Miroslava Kluvanca a manželku
Ing. Adrianu Kluvancovú na par. č. 236, k. ú. Nitrianske Rudno za účelom
výstavby rodinného domu.
C. Súhlasí:
1. S vyplatením Fa. č. 2013005 dodávateľovi: Jozefovi Michálkovi JOMIMONT
so sídlom Chemikov 84/6 Nováky vo výške 494,16 Eur z dôvodu doriešenia
projektu ohľadne kúrenia v novom pavilóne základnej školy v rámci projektu –
Komplexná obnova a modernizácia Základnej školy v Nitrianskom Rudne.

11. Záver
Keďže program zasadnutia OZ bol prejednaný, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice:
Milan Kútny

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

Ivan Kováčik

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

Zapisovateľka:
Alena Štrbáková - poslankyňa OZ

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

V Nitrianskom Rudne, 13.05.2013

Jozef P R Š O
starosta obce

7

