Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, konaného dňa 16. septembra 2013
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Neprítomní : Ing. Stanislava Cagáňová – ospravedlnená
Bc. Peter Iliaš – ospravedlnený
Maroš Kohút – ospravedlnený
Ing. Martin Špánik – ospravedlnený

Zasadnutie : o 16.30 hod.
Program:
1 Otvorenie
2. Návrh programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky
5. Návrh kúpnej zmluvy so StVS Banská Bystrica – Bytový dom 2 x 12 b.j.
6. Diskusia
7. Schválenie uznesení
8. Záver
l. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 12
zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.
2. Starosta obce privítal prítomných poslancov a predniesol program rokovania
mimoriadneho obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený.
3. Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Antona Katrenu a Ivana Kováčika.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení Ing. Antona Katrenu a Ivana Kováčika.
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Milana Kútneho a Vladimíra
Vršku.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice : Milana Kútneho a Vadimíra
Vršku a zapisovateľku zápisnice Ivetu Šílovú.
5. Návrh kúpnej zmluvy so StVS Banská Bystrica – Bytový dom 2 x 12 b.j.
Starosta obce informoval, že ku kolaudácii Bytového domu 2 x 12 b.j. je potrebné
schváliť predaj verejného vodovodu HDPE PE 100, D 110 x 6,6 mm v dĺžke 61,0 m
za kúpnu cenu 35,- € a taktiež zriadenie vecného bremena, ako vecného práva
umiestnenia zariadení verejného vodovodu z potrubia HDPE PE 100, D 110 x 6,6 mm
v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica.
Poslanci viedli k tomuto bodu rozsiahlu diskusiu a prijali nasledovné uznesenia:
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OZ schvaľuje :
2. Odpredaj verejného vodovodu HDPE PE 100, D 110 x 6,6 mm v dĺžke 61,0 m
vybudovaného v rámci SO 03 – Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky
stavby „ Bytový dom - 2 x 12 b.j. a inžinierske siete Nitrianske Rudno“ Obcou
Nitrianske Rudno za kúpnu cenu 35,- eur / slovom : tridsať päť eur / Budúcemu
kupujúcemu : Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica, IČO : 36 056 006.
Súčasťou verejného vodovodu a tým aj súčasť predmetu prevodu vlastníctva podľa
kúpnej zmluvy bude aj pripojenie vodovodnej prípojky pre Bytový dom
na rozvádzaciu vetvu s uzáverom, t.j. úsek potrubia od bodu napojenia po navrtávací
pás s uzáverom. Ostatná časť vodovodnej prípojky pre Bytový dom nebude predmetom
prevodu vlastníctva podľa Kúpnej zmluvy.
3. Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného
práva umiestnenia zariadení verejného vodovodu z potrubia HDPE PE 100,
D 110 x 6,6 mm vybudovaného v rámci SO 03 – Rozšírenie verejného vodovodu
a prípojky stavby „ Bytový dom - 2 x 12 b.j. a inžinierske siete Nitrianske Rudno
na pozemkoch v kat. území Nitrianske Rudno obce Nitrianske Rudno vo vlastníctve
Obec Nitrianske Rudno a ktoré sú vedené v PKV č. 1 ako PK parc. č. 371/26
a na LV č.1 ako CKN parcelné číslo 166/4 v rozsahu vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 150/2013 zo dňa 4.9.2013 na vyznačenie vecného úradne overeného Správou
katastra Prievidza a právo prístupu technikou a pešo na uvedené pozemky za účelom
zabezpečenia prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv
a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemkoch umiestnených,
v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica, IČO : 36 056 006.

OZ súhlasí :
1. So zmenou umiestnenia „ Bytového domu 2 x 12 b.j. na pozemok parc. č. 166/1
o výmere 27 m2 v k.ú. Nitrianske Rudno v zmysle geometrického plánu č. 149/2013
vyhotoveného spoločnosťou GEOmark s.r.o. G. Švéniho 6, Prievidza, z dôvodu
dodržania ochranného pásma elektrického vedenia.
6. Diskusia :
Do diskusie sa nikto neprihlásil, pretože poslanci diskutovali v priebehu rokovania.
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7. Prijaté uznesenia :

Uznesenie č.7 /2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 16. septembra 2013
A. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Antona Katrenu a Ivana Kováčika.
B. Berie na vedomie :
1. Určenie overovateľov zápisnice : Milana Kútneho, Ivana Kováčika a zapisovateľku
Ivetu Šílovú.
C. Schvaľuje :
1.Program rokovania mimoriadneho OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 16.septembra 2013.
2. Odpredaj verejného vodovodu HDPE PE 100, D 110 x 6,6 mm v dĺžke 61,0 m
vybudovaného v rámci SO 03 – Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky
stavby „ Bytový dom - 2 x 12 b.j. a inžinierske siete Nitrianske Rudno“ Obcou
Nitrianske Rudno za kúpnu cenu 35,- eur / slovom : tridsať päť eur / Budúcemu
kupujúcemu : Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica, IČO : 36 056 006.
Súčasťou verejného vodovodu a tým aj súčasť predmetu prevodu vlastníctva podľa
kúpnej zmluvy bude aj pripojenie vodovodnej prípojky pre Bytový dom
na rozvádzaciu vetvu s uzáverom, t.j. úsek potrubia od bodu napojenia po navrtávací
pás s uzáverom. Ostatná časť vodovodnej prípojky pre Bytový dom nebude predmetom
prevodu vlastníctva podľa Kúpnej zmluvy.
3. Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného
práva umiestnenia zariadení verejného vodovodu z potrubia HDPE PE 100,
D 110 x 6,6 mm vybudovaného v rámci SO 03 – Rozšírenie verejného vodovodu
a prípojky stavby „ Bytový dom - 2 x 12 b.j. a inžinierske siete Nitrianske Rudno
na pozemkoch v kat. území Nitrianske Rudno obce Nitrianske Rudno vo vlastníctve
Obce Nitrianske Rudno a ktoré sú vedené v PKV č. 1 ako PK parc.č. 371/26
a na LV č.1 ako CKN parcelné číslo 166/4 v rozsahu vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 150/2013 zo dňa 4.9.2013 na vyznačenie vecného úradne overeného Správou
katastra Prievidza a právo prístupu technikou a pešo na uvedené pozemky za účelom
zabezpečenia prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv
a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemkoch umiestnených,
v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica, IČO : 36 056 006.

5

D. Súhlasí :
1. So zmenou umiestnenia „ Bytového domu 2 x 12 b.j. na pozemok parc. č. 166/1
o výmere 27 m2 v k.ú. Nitrianske Rudno v zmysle geometrického plánu č. 149/2013
vyhotoveného spoločnosťou GEOmark s.r.o. G. Švéniho 6, Prievidza, z dôvodu
dodržania ochranného pásma elektrického vedenia.

8. Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
o 17.30 hodine.

Overovatelia zápisnice :

Milan Kútny

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

Vladimír Vrška

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová – pracovníčka Ocú

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

V Nitrianskom Rudne dňa 16. septembra 2013

Jozef Pršo
starosta obce

