Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 25.06.2013
Prílohy :
1. Plnenie, čerpanie rozpočtu obce, ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno.
2. Štatút Obecnej kniţnice
3. Návrh záverečného účtu obce za rok 2012.
4. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2012.
5. Ponuky na úpravu miestnych komunikácii asfaltovaním
6. Návrh rozpočtovej zmeny – opatrenie č.1
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Jozef Pršo – starosta obce
PhDr. Róbert Géczy – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka

Neprítomní : Ing. Stanislava Cagáňová

- ospravedlnená

Prítomní : 12 občanov obce
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine
Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice
určenie zapisovateľky / starosta obce /.
3. Schválenie zápisnice z prechádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.05.2013
4. Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
5. Návrh záverečného účtu obce za r.2012, stanovisko HK k záverečnému účtu
6. Správa HK obce o činnosti a výsledku kontroly
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 p. Alenu Štrbákovú a Ing. Antona Katrenu
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta.
Návrhy boli schválené.
Za zapisovateľku určil p. Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.05.2013.
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 07.05.2013, 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 07.05.2013 bola
jednomyseľne schválená.
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4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy.
OZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia
OZ zo dňa 07.05.2013 od hl. kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho.
5. - Návrh záverečného účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2012.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Záverečný účet Obce Nitrianske Rudno predloţil starosta obce.
Ing. Martin Špánik podrobne informoval o Záverečnom účte obce, o rozbore plnenia
príjmov, výdavkov za rok 2012.
6. Hlavný kontrolór obce Nitrianske Rudno PhDr. Róbert Géczy – Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2012.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice. /
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predloţil odborné stanovisko
k záverečnému účtu, podrobne informoval o výsledkoch hospodárenia o zhodnotil
príjmy a výdavky obce a skonštatoval, ţe so všetkými príjmami a výdavkami bolo
nakladané v súlade so schváleným rozpočtom obce, zákonom o obecnom zriadení
a príslušnými zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej
správy.
Keďţe poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky k predloţenému návrhu záverečného
účtu, prijali nasledovné uznesenia:
OZ berie na vedomie :
a/ správu o plnení rozpočtu, rozbor hospodárenia a návrh záverečného účtu obce
za rok 2012
b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
OZ schvaľuje :
a/ celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad :
beţné príjmy / obec + ZŠ + MŠ /
beţné výdavky / obec + ZŠ a MŠ /
bilancia beţného rozpočtu

1 180 792,49 €
1 146 833.86 €
33 958,63 €

kapitálové príjmy
42 071,82 €
kapitálové výdavky
497 415,44 €
___________________________________________________________________________
bilancia kapitálového rozpočtu
- 455 343,62 €
bilancia beţný a kapitálový rozpočet
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií

- 421 384,99 €
533 576,89 €
65 262,99 €
468 314,60 €
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príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

1 756 441,20 €
1 709 511,59 €
46 929,61 €

OZ schvaľuje :
b/ výsledok hospodárenia za rok 2012 - zostatok peňaţných prostriedkov
vo výške : 46 929,61 €
OZ schvaľuje :
c/ v súlade s § 15 ods. 1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pouţitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2012
vo výške 32 400,25 € na tvorbu rezervného fondu.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho
o činnosti a výsledku kontroly.
7. Rôzne, došlá pošta
1. Ľudmila Petrisková, Okruţná č. 98, Nitrianske Rudno – sťaţnosť.
Ţiadateľka ţiadala vo svojej ţiadosti, aby sa vybudovali zberné šachty a nadbytočná
voda by sa zviedla do kanalizácie, ktorá sa nachádza popri ceste.
Pani Petrisková sa zúčastnila aj zasadnutia obecného zastupiteľstva a navrhla, aby sa
tento problém riešil čo najskôr. Voda ktorá preteká popri jej rodinného domu jej robí
veľku škodu na majetku / opadáva omietka, objavujú sa trhliny na dome, popukané
obkladačky a podobne. Ďalej p. Petrisková pripomenula, ak sa k tejto problematike
urýchlene neprijme postoj, bude nútená sa obrátiť na iné orgány, nakoľko
sa táto problematika nerieši od roku 1996.
K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia medzi občanmi a poslancami OZ.
Starosta obce informoval, ţe minulý rok pracovníci obecného úradu vykonali práce
ohľadom odvodnenia a tieţ pripomenul, ţe s p. Ing. Martinom Špánikom sa boli
osobne pozrieť v pondelok / deň, kedy bol doručený list od p. Petriskovej/
na odtekajúcu vodu.
Starosta obce uviedol, ţe zvolá dňa 10.07. 2013 jednanie so stavebnou komisiou
a vlastníkmi susedných nehnuteľnosti, ktorých sa táto problematika týka.
2. OZ berie na vedomie list od p. Ľudmily Petriskovej, trvale bytom Nitrianske Rudno
vo veci riešenia odtoku vody do kanalizácie.
3. OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie so Stavebnou
komisiou pri OZ v Nitrianskom Rudne a vlastníkmi susedných nehnuteľnosti
za účelom riešenia odtoku vody a kanalizácie na ulici Okruţná pri rodinnom dome
rodiny Petriskovej a okolia.
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2. Ţiadatelia : Pavol Dianovsky, Dana Fúziková, Vladimír Vrška, Hlavná 710,
Nitrianske Rudno – Ţiadosť o súhlas s výstavbou garáţi podľa revitalizácie centrálnej
zóny Obce Nitrianske Rudno.
Ţiadatelia ţiadajú súhlas k výstavbe garáţi na pozemku parcely č. 221/1, ktorá je
vo vlastníctve obce. Ţiadatelia sú vlastníci bytového domu so súpis. č.710 a priľahlý
pozemok chcú vyuţiť na výstavbu garáţí. Pán Pavol Dianovský pripomenul, ţe sa
pozemok neudrţiava a nekosí.
Podľa smerného územného plánu Obce Nitrianske Rudno je parcela vedená ako
parkovacia plocha a nie je určená na výstavbu.
Poslanci OZ doporučili p. Dianovskému parcelu na výstavbu garáţe, ktorá sa nachádza
pred bytovými jednotkami so súpisnými číslom 545,546,547 na ulici Hlavná.
OZ odkladá ţiadosť ţiadateľov Pavla Dianovského , Dany Fúzikovej a Vladimíra Vršku
za účelom výstavby garáţí do budúceho zasadnutia OZ.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2013
Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 31.03.2013
Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 31.03.2013 / Tvoria prílohu tejto zápisnice /
Ing. Martin Špánik podrobne informoval o plnení a čerpaní rozpočtov Obce, ZŠ
a MŠ.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno
k 31.03.2013.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy v Nitrianskom
Rudne k 31.03. 2013.
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy
v Nitrianskom Rudne k 31.03.2013.

4.

Starosta obce Jozef Pršo – Štatút Obecnej kniţnice
Starosta obce predloţil Štatút Obecnej kniţnice, ktorý sa vydáva na základe zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR
č. 183/2000 Z.z. o kniţniciach. Informoval, ţe obecná kniţnica je presťahovaná
do základnej školy a bude ju spravovať p. Vierka Jurenková.
OZ schvaľuje Štatút Obecnej kniţnice Nitrianske Rudno.

5. Starosta obce Jozef Pršo – Informácia o asfaltovaní výtlkov miestnych komunikácii
v obci.
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Starosta obce informoval o úprave miestnych komunikácii asfaltovaním.
Predloţil štyri ponuky : STRABAK, s.r.o. , Bratislava,
SLOVK OREKT s.r.o., Liptovský Mikuláš
RILINE s.r.o. Ruţomberok
KOREHT spol. s.r.o. Komárno

168,-€/t
240,- €/t
258,- €/t
264,- €/t

Úpravu niektorých miestnych komunikácii asfaltovaním bude vykonávať aj firma BaB
spol. s. r.o., Okruţná Nitrianske Rudno.
Práce by sa mali začať realizovať v priebehu 15 dní.
OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce vo veci asfaltovania výtlkov a úprav
miestnych komunikácii v Obci Nitrianske Rudno. Termín - do budúceho
zasadnutia OZ.
6. Jana Štrbová, J. Fándlyho 750/11, Prievidza – Ţiadosť o zmenu smerného územného
plánu obce.
Ţiadateľka v našej obci kúpila pozemok - parcelu č. 781 na ulici Mladých budovateľov
za účelom výstavby rodinného domu. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce
ale podľa smerného územného plánu obce je parcela vedená ako plocha súkromnej
zelene.
OZ súhlasí so zapracovaním zmeny na parcelu č. 781 o výmere 802 m2 za účelom
výstavby rodinného domu do aktualizácie smerného územného plánu obce
Nitrianske Rudno pre Janu Štrbovú, trvale bytom Fándlyho č. 750/11, Prievidza.
7. Attila Saliji, A. Hlinku 445/37, 971 01 Prievidza – Ţiadosť o zmenu smerného
územného plánu .
Ţiadateľ poţiadal o zmenu smerného územného plánu obce na pozemku - časť parcely
č. 227/1 v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Hlavná, z dôvodu výstavby zmrzlinového
stánku. Podľa smerného územného plánu obce je parcela vedená ako verejná zeleň.
OZ súhlasí so zapracovaním zmeny na parcelu č. 227/1 o výmere 80 m2 za účelom
výstavby zmrzlinového stánku do aktualizácie smerného územného plánu Obce
Nitrianske Rudno pre ţiadateľa : Attila Saliji, A. Hlinku 445/37, 971 01 Prievidza.
Starosta obce informoval, ţe nájomná zmluva musí byť uzavretá na dobu určitú,
nakoľko sa jedná o dočasnú stavbu a na základe prípisu Krajského stavebného úradu
v Trenčíne nie je moţné vydať stavebné povolenie na nájomnú zmluvu s dobou
neurčitou. Jedná sa o nájomnú zmluvu :
4/2012 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzavretá podľa § 663 a nasledujúcich Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
prenajímateľom : Obec Nitrianske Rudno, Hlavná č. 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
a
nájomcom :

Atilla Saliji, A. Hlinku 445/37, Prievidza uzavretá dňa 7.5.2013 .
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OZ schvaľuje Nájom na dobu určitú na 5 rokov za dodrţania dohodnutých
zmluvných podmienok pre nájomcu : Atilla Saliji A. Hlinku 445/37, Prievidza
za účelom prevádzkovania zmrzlinového stánku.
8. Eva Petrisková a Jaroslav Petriska Jána Bottu 486, Nitrianske Rudno – Ţiadosť
o vybudovanie inţ. sietí.
Ţiadosť sa odkladá do budúceho zasadania OZ, z dôvodu nepredloţených podkladov.
OZ odkladá Ţiadosť Evy Petriskovej a Jaroslava Petrisku ohľadom vybudovania
inţ. sietí do budúceho zasadnutia OZ.
9. Starosta obce – Návrh na vyradenie majetku
Starosta obce predloţil návrh na vyradenie majetku :
- Notebook HP
- Myš na počítač
- Počítač/skrinka, klávesnica
- Počítač, klávesnica
OZ schvaľuje vyradenie majetku podľa predloţenej prílohy :
- notebook HP
- Myš na počítač
- Počítač/skrinka, klávesnica
- Počítač, klávesnica.
10. Starosta obce Jozef Pršo – Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno
za rok 2013. / Tvorí prílohu zápisnice /.
O návrhu rozpočtovej zmeny informoval Ing. Martin Špánik.
OZ schvaľuje Rozpočtovú zmenu Obce Nitrianske Rudno za rok 2013 rozpočtovým
opatrením č.1 podľa predloţeného návrhu s tým, ţe poloţka 0320-632001 Školská
ulica-hasiči. el. energia vo výške 1 148,- € sa vylučuje.
11. Základná škola, Školská č. 492/15, Nitrianske Rudno – ţiadosť.
Základná škola ţiada o prijatie záväzného uznesenia, v ktorom budú jasne stanovené
podmienky na úpravu školského areálu, ohradenie školského areálu, jeho okolia
a prístupovej cesty k stavbe p. Petrisku po ukončení stavebných prác na novobudovanej
bytovke. Jedná sa hlavne o plochy, ktoré boli narušené stavebnou činnosťou.
Starosta obce informoval, ţe on sám osobne dohliadne a bude trvať na tom, aby boli
dodrţané všetky stanovené podmienky po ukončení týchto stavebných prác.
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OZ berie na vedomie Ţiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno zo dňa 30.04.2013
vo veci terénnych úprav v areáli školy po ukončení stavebných prác
novobudovanej bytovky.
12. Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno – ţiadosť.
Na základe uznesenia Pedagogickej rady zo dňa 15.04.2013 základná škola predkladá
Návrh na podanie ţiadosti na MŠVVaŠ SR o zapoţičanie čestného názvu školy tak, aby
vo svojom názve niesla meno bývalého riaditeľa Mgr. Miloša Kupca.
OZ doporučuje ZŠ Nitrianske Rudno rozšíriť a zdôvodniť ţiadosť o zapoţičanie
čestného názvu ZŠ s menom Mgr. Miloša Kupca.
13. Starosta obce Jozef Pršo – Informácia o vysporiadaní parcely č. 1271 o výmere 179 m2.
Starosta obce informoval, ţe nie je vlastnícky vysporiadaná celá plocha – parkovné
miesto pred cintorínom. Jedná sa o parcelu č. 1271 o výmere 179m2, ktorej vlastníkmi
sú Ing. Ján Jurenka, Štefan Jurenka, Ing. Marta Jurenková a Ľudmila Murcinová.
Uvedení vlastníci sú ochotní parcelu odpredať obci.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie s vlastníkmi
uvedenej parcely č. 1271 o výmere 179m2 /parkovisko pred cintorínom / a dohodnúť
cenu za m2 .
OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce o vysporiadaní parcely č. 1271 o výmere
179 m2 / parkovisko pred cintorínom /.
14. Jozef Škadra a manţelka Marta, Mateja Bela č. 962, Nováky – Návrh na zrušenie
zmluvy dohodou.
Ţiadatelia vo svojom liste uvádzajú, ţe dňa 22.12.2006 s Obcou Nitrianske Rudno
uzavreli zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, podľa ktorej obec mala ţiadateľom predať
pozemky / jedná sa o parcely za obecným úradom / za účelom výstavby polyfunkčného
objektu. Podľa zmluvy mali byť k realizácii vybudované inţ. siete a spevnená
komunikácia. Keďţe do dnešného dňa neboli vybudované inţ. siete a spevnená
komunikácia a z tohto dôvodu nemôţu začať s realizáciou stavby, ţiadatelia navrhujú
zrušiť zmluvu o budúcej zmluve dohodou.
Maroš Kohút reagoval, ţe zmluva bola pre obec nevýhodne uzavretá, nakoľko sa
pozemky predali za 16,60 €/m2 a obec by musela vynaloţiť oveľa viac finančných
prostriedkov na vybudovanie inţ. sietí a vybudovanie miestnej komunikácie.
OZ súhlasí s uzavretím dohody o zrušení zmluvy o budúcej zmluve uzavretej
dňa 22.12.2006 s budúcimi kupujúcimi Jozef Škadra a manţelka Marta Škadrová,
predmetom ktorej bol budúci predaj pozemkov v k.ú. Nitrianske Rudno,
parc. č. 213/2, 213/3, 212/ 3, 212/1, 212/2, 200/11, 200/12 a 200/14.
Pán Bc. Peter Iliaš sa ospravedlnil a odišiel zo zasadania OZ o 20,15. hodine.
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15. Jozef Pršo – starosta obce Návrh na zrušenie uznesenia č.1/2013 B9 zo zasadania OZ
zo dňa 28.01.2013.
OZ Ruší Uznesenie č. 1/2013 B 9 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne , ktoré sa konalo dňa 28. januára 2013 a to :
Prevedenie ţiadosti na vybudovanie polyfunkčného objektu od Jána Raninca
a manţelky Jany, trvale bytom Predné Záhumie č. 563, Nitrianske Rudno na
firmu: VaV team, s.r.o. Predné Záhumnie č. 11, Nitrianske Rudno.
Keďţe všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
8. Diskusia :
Do diskusie sa prihlásil p. Róbert Štrbák, ktorý navrhol, aby sa zverejňovalo zasadnutie
OZ aj na internetovej stránke obce.
Zdôraznil, ţe je potrebné upozorniť občanov, ktorým konáre stromov zasahujú
do miestnych komunikácii, aby si ich dali vypíliť, pretoţe poškodzujú nákladné autá
hlavne keď sa vykonáva vývoz komunálneho odpadu.
Ďalej pripomenul, ţe komisia, ktorá bola menovaná na obstaranie nákl. vozidla
KUKA – VOZA a traktora ZETOR si svoju úlohu splnila a doteraz nebolo k tejto
veci zaujaté ţiadne stanovisko. Obhliadka sa uskutočnila v Opave aj v Trenčíne.
Stanovisko komisie bolo zaslané mailom na obecný úrad.
Starosta obce informoval, ţe na pracovnom stretnutí predloţil poslancom písomné
stanovisko komisie.
Nákup takejto techniky musí ísť formou verejného obstarávania.
Starosta obce ďalej uviedol, ţe zisťoval kúpu nového traktora, bol osobne
v Novákoch, kde sídli firma ZETOR a po jednaní s majiteľom uvedenej firmy
je moţné zakúpiť techniku aj v hotovosti aj na splátky .
Pán Milan Kútny sa zapojil do diskusie a zdôraznil, ţe technika je zanedbaná
a nevykonáva sa ani beţná údrţba vozidiel .V prípade ak sa nenakúpi technika
/ kuka - voz a traktor / je zbytočne zamestnávať štyroch pracovníkov prevádzky.
Pán Milan Škadra vyjadril nespokojnosť s tým, ţe opravy a údrţba techniky sa nedá
robiť pod holým nebom. V okolitých obciach majú na to vybudované garáţe.
Ďalej zdôraznil, ţe robiť vieme, len treba nám robotu zadeliť.
Pani Alena Štrbáková reagovala, ţe najprv treba zváţiť a rozhodnúť, ktorú techniku
ako prvú kúpiť, ktorá bude viac pre obec vyuţitá.
Ďalej p. Štrbáková vyjadrila nespokojnosť s pripravovanou úpravou miestnych
komunikácii. Navrhla, aby sa radšej upravila asfaltovaním jedna cela miestna
komunikácia a na ďalší rok zasa ďalšia miestna komunikácia.
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Pani Štrbáková navrhla, aby sa do programu riadneho zasadnutia zaradil bod :
„ Správa o vykonaných prácach v obci za mesiac ......“ . Ďalej uviedla, ţe by bolo
dobré premiestniť kontajner na cintoríne na iné miesto, nakoľko sa nachádza uţ
v blízkosti hrobových miest.
Do diskusie sa prihlásila p. Petrisková, ktorá kritizovala zanedbané verejné
sociálne zariadenie pri obecnom úrade.
Do diskusie sa zapojil p. Ján Vrban, ktorý upozornil, ţe na ulici Čsl. partizánov
je veľa osobných áut, ktoré parkujú na verejných miestnych komunikáciach
a nie je moţné súvislé tadiaľ prechádzať i napriek tomu, ţe bolo prijaté VZN
o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách.
Pán Vladimír Vrška reagoval i keď je tam dopravná značka zákaz státia, doteraz nikto
neupozornil políciu.
9. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 5/2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 25. júna 2013
A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
zo dňa 07.05.2013 od hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho.
2. Správu o plnení rozpočtu, rozbor hospodárenia a návrh záverečného účtu
obce za rok 2012
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2012.
4. Správu hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho o činnosti a výsledku
kontroly.
5. List p. Ľudmily Petriskovej , trvale bytom Okruţná, Nitrianske Rudno vo veci riešenia
odtoku vody do kanalizácie.
6. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2013.
7. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 31.03.2013.
8. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno k 31.03.2013.
9. Informáciu starostu obce vo veci asfaltovania výtlkov a úprav miestnych komunikácii
v Obci Nitrianske Rudno. Termín do budúceho zasadnutia OZ.
10. Ţiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno zo dňa 30.04.2013 vo veci terénnych
úprav v areáli školy po ukončení stavebných prác novovybudovanej bytovky.
11. Informáciu starostu obce o vysporiadaní parcely č. 1271 o výmere 179 m2
/ parkovisko pred cintorínom /.
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B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 25.06. 2013
2. Návrhovú komisiu : Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta.
3. Overovateľov zápisnice : p. Alenu Štrbákovú a Ing. Antona Katrenu.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 07.05.2013.
5. a/ celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad :
beţné príjmy / obec + ZŠ + MŠ /
1 180 792,49 €
beţné výdavky / obec + ZŠ a MŠ /
1 146 833.86 €
bilancia beţného rozpočtu
33 958,63 €
kapitálové príjmy
42 071,82 €
kapitálové výdavky
497 415,44 €
___________________________________________________________________________
bilancia kapitálového rozpočtu
- 455 343,62 €
bilancia beţný a kapitálový rozpočet
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

- 421 384,99 €
533 576,89 €
65 262,99 €
468 314,60 €
1 756 441,20 €
1 709 511,59 €
46 929,61 €

b/ výsledok hospodárenia za rok 2012 - zostatok peňaţných prostriedkov
vo výške : 46 929,61 €
c/ v súlade s § 15 ods. 1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pouţitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2012
vo výške 32 400,25 € na tvorbu rezervného fondu.
6. Štatút Obecnej kniţnice Nitrianske Rudno.
7. Nájom na dobu určitú na 5 rokov za dodrţania dohodnutých zmluvných podmienok
pre nájomcu : Atilla Saliji A. Hlinku 445/37, Prievidza za účelom prevádzkovania
zmrzlinového stánku.
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8.

Vyradenie

9.

majetku podľa predloţenej prílohy :
Notebook HP
Myš na počítač
Počítač/skrinka, klávesnica
Počítač, klávesnica

Rozpočtovú zmenu Obce Nitrianske Rudno za rok 2013 rozpočtovým
opatrením č.1 podľa predloţeného návrhu s tým, ţe poloţka 0320-632001 Školská
ulica - hasiči, el. energia vo výške 1 148,- € sa vylučuje.

C. Súhlasí :
1. So zapracovaním zmeny na parcelu č. 781 o výmere 802 m2 za účelom
výstavby rodinného domu do aktualizácie smerného územného plánu Obce
Nitrianske Rudno pre Janu Štrbovú, trvale bytom Fándlyho č. 750/11, Prievidza.
2. So zapracovaním zmeny na parcelu č. 227/1 o výmere 80 m2 za účelom
výstavby zmrzlinového stánku do aktualizácie smerného územného plánu Obce
Nitrianske Rudno pre ţiadateľa : Attila Saliji, A. Hlinku 445/37, Prievidza.
3. S uzavretím dohody o zrušení zmluvy o budúcej zmluve uzavretej
dňa 22.12.2006 s budúcimi kupujúcimi Jozef Škadra a manţelka Marta
Škadrová, predmetom ktorej bol budúci predaj pozemkov v k.ú. Nitrianske
Rudno, parc. č. 213/2, 213/3, 212/3, 212/1, 212/2, 200/11, 200/12 a 200/14.
D. Ukladá :
1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie so Stavebnou komisiou
pri OZ v Nitrianskom Rudne a vlastníkmi susedných nehnuteľnosti za účelom
riešenia odtoku vody a kanalizácie na ulici Okruţná, Jilemnického pri rodinnom
dome rodiny Petriskovej a okolia.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie s vlastníkmi uvedenej
parcely č. 1271 o výmere 179 m2 / parkovisko pred cintorínom / a dohodnúť
cenu za m2.

E.

Odkladá :
1. Ţiadosť ţiadateľov Pavla Dianovského, Dany Fúzikovej a Vladimíra Vršku
za účelom výstavby garáţí do budúceho zasadnutia OZ.
2. Ţiadosť Evy Petriskovej a Jaroslava Petrisku ohľadom vybudovania inţ. sietí
do budúceho zasadnutia OZ.
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F. Ruší :
1. Uznesenie č. 1/2013 B 9 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne , ktoré sa konalo dňa 28.januára 2013 a to :
Prevedenie ţiadosti na vybudovanie polyfunkčného objektu od Jána Raninca
a manţelky Jany, trvale bytom Predné Záhumnie č. 563, Nitrianske Rudno na firmu:
VaV team, s.r.o. Predné Záhumnie č. 11 Nitrianske Rudno.

G. Doporučuje :
Základnej škole v Nitrianskom Rudne, rozšíriť a zdôvodniť ţiadosť o zapoţičanie
čestného názvu základnej škole s menom Mgr. Miloša Kupca.

Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
OZ o 21.00 hodine.

Overovatelia zápisnice
Ing. Anton Katrena

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

Alena Štrbáková

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

Nitrianskom Rudne dňa 25.06.2013

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

