Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 16.12.2013
Prílohy :

1.
2.
3.
4.

Návrhy a VZN obce Nitrianske Rudno č. 1/2013, č. 2/2013, č. 3/2013
Návrh rozpočtovej zmeny za rok 2013 Rozpočtové opatrenie č. 3,4.
Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014,2015,2016
Návrh rozpočtu a rozpočet obce na rok 2014 a na roky 2015 a 2016.
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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
Ing. Anton Katrena - ospravedlnený
Milan Kútny - ospravedlnený
Prítomní : 12 občanov obce
Začiatok zasadania OZ o 16.00 hodine

Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Návrh programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Kontrola plnenia uznesení OZ
6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol
7. Návrh VZN č. 1/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Nitrianske Rudno
9. Návrh VZN č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a roky 2015 a 2016.
11. Rôzne, došlá pošta
12. Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. 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 doplnený o dva body :
1.Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2013 – Rozpočtové opatrenie
č.3, Rozpočtové opatrenie č. 4
2. Schválenie Zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 12.11.2013
Program rokovania doplnený o dva body bol jednomyseľne schválený prítomnými
poslancami OZ .
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Ivana Kováčika a p. Vladimíra Vršku.
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pravocníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zloţení : Ing Martin Špánik a Maroš Kohút.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zloţení Ivana Kováčika a Vladimíra Vršku
a určenie zapisovateľky.
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3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 12.11.2013.
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 12.11.2013, 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 12.11.2013 bola
jednomyseľne schválená.
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy.
Prečítal správu, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
inventarizáciu peňaţných prostriedkov v pokladni obce a kontrola výberu výšky
správnych poplatkov.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
zo dňa 12.11.2013 od hl. kontrolóra obce.
OZ berie na vedomie Správu o činnosti a výsledku kontrol od hl. kontrolóra obce.
6. Návrh VZN č. 1/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v k. ú. Nitrianske Rudno
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Starosta obce informoval, ţe tento návrh bol prerokovaný na pracovnom stretnutí
poslancov, neboli k nemu ţiadne pripomienky a zverejnený bol na pripomienkovanie
dňa 19.11.2013.
OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v k.ú. Nitrianske Rudno.
7. Návrh VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Nitrianske Rudno.
Starosta obce informoval, ţe tento návrh bol zverejnený na pripomienkovanie
dňa19.11. 2013, poslanci boli s návrhom VZN oboznámení na pracovnom stretnutí
a nebol pripomienkovaný.
OZ schvaľuje VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území
obce Nitrianske Rudno.
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8. Návrh VZN č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
školstva na rok 2014.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice. /
Starosta obce informoval, ţe k návrhu VZN č. 3/2013 bola písomná pripomienka
od riaditeľa základnej školy Nitrianske Rudno Mgr. Martina Škrabana.
Navrhol na kalendárny rok 2014, upraviť návrh rozpočtu pre ŠJ aspoň na výšku
45 000,- €, čo by zodpovedalo výške rozpočtu v roku 2013.
Táto pripomienka nebola akceptovaná a starosta obce informoval, ţe sa to môţe
riešiť aj v priebehu roka rozpočtovou zmenou.
OZ schvaľuje VZN č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce
na úseku školstva na rok 2014.
9. Návrh rozpočtovej zmeny za rok 2013 Rozpočtové opatrenie č.3
/ tvorí prílohu zápisnice /
OZ schvaľuje Návrh rozpočtovej zmeny – Rozpočtové opatrenie č.3
10. Návrh rozpočtovej zmeny za rok 2013 – Rozpočtové opatrenie č.4
Návrh rozpočtovej zmeny bol vypracovaný z dôvodu, ţe nám bol poukázaný
nenávratný finančný príspevok - komplexná obnova ZŠ a bude pouţitý na splatenie
úveru podľa zmluvy o splátkovom úvere.
OZ schvaľuje Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2013 – Rozpočtové opatrenie č. 4.
11. Návrh rozpočtu obce na roky 2014, 2015 a 2016.
Starosta obce informoval, ţe k návrhu rozpočtu na rok 2014 boli zaslané písomné
pripomienky :
a/ Pre rok 2014 navýšenie poloţky 633016 41 – repr. výdaje – oslavy Rudn. dňa, kult.
akcia z 1500 eur na 2400 eur, kultúrna komisia príprava viacerých kultúrnych
podujatí v roku 2014 – pripomienku zaslala p. Alena Štrbáková .
b/ Poloţka 10.2.0.2 Ďalšie sociálne sluţby – staroba
Navýšenie poloţky zo 14 440 eur na 19 940 eur
c/ Poloţka 04.5.1.2. Výstavba a oprava diaľnic a ciest
Zníţenie poloţky z 55 900 eur na 49 500 eur. Táto kapitola bude zmenená
v priebehu roku 2014 v závislosti od výsledku hospodárenia r. 2013 a výšky
rezervného fondu.
Z dôvodu uhradenia nenávratného finančného príspevku na komplexnú obnovu
základnej školy na účet obce v roku 2013 / 16.12.2013 / nie je potrebné rozpočtovať
splátku úveru / 5 502 eur / pri obnove základnej školy a úroky z úveru / 5 600 eur /
v rozpočte obce na rok 2014 a preto boli tieto úpravy navrhované zapracovať
do návrhu rozpočtu obce na rok 2014 takto :
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0112-651004 finančná a rozpočtová oblasť – úroky z úveru
0912-821004 základné vzdelanie - splátky úveru na ZŠ

5 600 – V
5 502 – V
11 102 eur

Zníţiť tieto rozpočtové kapitoly a pouţiť nasledovne :
04512-635006 údrţba ciest, chodníkov

11 102 eur + V

Maroš Kohút navrhol, pripraviť v roku 2014 zvýšenie úhrady /napr. na 0,70 – 1€ /
od opatrovaných za opatrovateľskú sluţbu. V našej obci podľa platného VZN
č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby a úhradách za opatrovateľskú sluţbu
v Čl. III odst. 1 úhrada za opatrovateľskú sluţbu je stanovená vo výške 0,50 €
na jednu hodinu.
Pani Alena Štrbáková sa dostavila na zasadnutie OZ o 17.00 hodine.
Starosta obce prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
Obce Nitrianske Rudno na roky 2014 ,2015 a 2016, nakoľko sa hl. kontrolór
obce ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia OZ.
Keďţe k navrhovanému rozpočtu neboli uţ ďalšie pripomienky, starosta obce
poţiadal poslancov o schválenie rozpočtu s navrhovanými pripomienkami,
ktoré budú zapracované do rozpočtu obce na rok 2014.

OZ v Nitrianskom Rudne
I. berie na vedomie :
a/ viacročný rozpočet obce na roky 2015 a 2016
b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nitrianske Rudno
na rok 2014 a roky 2015 a 2016.
II. schvaľuje :
a/ v súlade s § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
b/ rozpočet obce na rok 2014 so zapracovanými pripomienkami.
Beţné príjmy ………………………..1 204 200,20
Beţné výdavky ………………………..1 153 093,79
Kapitálové príjmy……............................ 204 750
Kapitálové výdavky .................................269 821,23
Finančné operácie príjmové .................... 35 695,23
Finančné operácie výdavkové ....................21 730,41
Príjmy celkom .............................. 1 444 645,43
Výdavky celkom ...........................1 444 645,43
Bilancia rozpočtu
-0-
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12. Rôzne :
1. Miroslav Vrban – TEMPO Hlavná č. 536, 972 26 Nitrianske Rudno - Ţiadosť
o odkúpenie časti parcely č. 197/1 v k.ú. Nitrianske Rudno.
Ţiadateľ poţiadal o odkúpenie časti parcely č. 197/1 cca 35 m2, ktorá je
vo vlastníctve Obce Nitrianske Rudno a KR policajného zboru v Trenčíne.
Parcela sa nachádza za prevádzkou predajne Tempo mäso – údeniny.
OZ súhlasí predbežne s odpredajom časti parcely č. 197/1 – ostatná plocha,
nachádzajúca sa v k.ú. Nitrianske Rudno s tým, že žiadateľ / Miroslav Vrban /
predloží kladné stanovisko odpredaja uvedenej parcely od KR Policajného zboru
v Trenčíne.

2. Ľudmila Talpašová, Hlavná 545, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o predĺţenie termínu.
Ţiadateľka poţiadala o predĺţenie lehoty na kolaudáciu garáţe na pozemku č. 227/41
o výmere 21 m2, ktorú začala budovať na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
ktorá bola uzatvorená 04.11.2011.
OZ schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou
Nitrianske Rudno a Ľudmilou Talpašovou, Nitrianske Rudno uzatvorenou dňa
04.11.2011 na odpredaj parcely č. 227/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
21 m2 vedená na LV č.1 na výstavbu garáže.
V čl. IV. v prvej vete sa dátum „ 30.10.2013“ mení na dátum „30.06.2014“ z dôvodu
prerušenia stavebného konania.
3. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica : Aglomerácia
Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves,
Nitrianske Rudno – kanalizácia ČOV.
Starosta obce informoval ţe dňa 11.12.2013 o 10. 00 hodine sa konalo v priestoroch
obecného úradu v Nitrianskom Rudne stretnutie so zástupcami Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a so starostami uvedených obcí, ktorého
účelom bolo rokovanie o koncepčných problémoch pripravovanej stavby, ktorá sa
pripravuje na realizáciu z fondov EU.
OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce vo veci Aglomerácie Nitrianske
Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno
– kanalizácia a ČOV.
Keďţe všetky spisy boli prerokované starosta obce tvoril diskusiu.
13. Diskusia :
Diskusia prebiehala počas rokovania obecného zastupiteľstva.
Zamestnanci obce sa sťaţovali, ţe im neboli zakúpené teplé kabáty, teplá obuv.
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Ing. Martin Špánik informoval, ţe v rozpočte na rok 2014 majú navýšené finančné
prostriedky aj na teplé oblečenie.
Peter Škraban sa pýtal starostu obce, prečo nie je predmetom tohto rokovania
otváranie obálok na dodávateľa zimnej údrţby.
Starosta obce odpovedal, ţe otváranie obálok bude dňa 17.12.2013 na obecnom
úrade, kde budú prizvaní záujemcovia a komisia zloţená z poslancov OZ.
Alena Štrbáková sa pýtala, ako je to vyriešené so zimnou údrţbou.
Starosta obce odpovedal, ţe do konca mesiaca je uzavretá dohoda s p. Ľubošom
Haragom. Navrhla, hlavne kde sú ťaţko dostupné terény, navoziť na určité
miesta / ver. priestranstva / zopár lyţíc piesku, aby si občania mohli aj sami posypať.
Pani Petrisková sa pýtala starostu obce, v akom štádiu vybavovania je jej poţiadavka
ohľadom odvodnenia daţďovej kanalizácie okolo jej rodinného domu a pozemku.
Starosta obce odpovedal, ţe sa telefonický spojil s p. riaditeľom Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti v Prievidzi p. Ing. Oravčíkom a doporučil
p. Fuleka z Banskej Bystrice, ktorý prevádzkuje zariadenie s kamerou, ktoré dokáţe
zistiť poruchovosť potrubia.
Maroš Kohút za zapojil do diskusie a doporučil ohlásiť aj p. Kuklu z Prievidze,
ktorý tieţ prevádzkuje takéto zariadenie.
Starosta obce prisľúbil, ţe sa telefonicky skontaktuje aj s p. Kuklom.
Róbert Štrbák sa pýtal, ako je to riešené s daţďovou kanalizáciou bytových
jednotiek postavených na ulici Jána Bottu. Daţďová voda steká pod tieto byty
čo nie je dobre vyriešené a v budúcnosti môţe dôjsť k značným škodám na majetku.
Starosta obce odpovedal, ţe bytové jednotky sú postavené podľa projektu a sú
skolaudované.
.
14. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 10/2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2013
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Ivana Kováčika a Vladimíra Vršku a určenie
zapisovateľky.
2. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 12.11.2013 od hlavného kontrolóra
obce.
3.

Správu o činnosti a výsledku kontrol od hl. kontrola obce.

4. a/ Viacročný rozpočet obce na roky 2015 a 2016.
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno
na rok 2014 a roky 2015 a 2016.
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B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 16.12. 2013
2. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 12.11.2013.
3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v katastrálnom území Obce Nitrianske Rudno.
4. Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2013 o niektorých podmienkach drţania psov na
území Obce Nitrianske Rudno.
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií
obce na úseku školstva na rok 2014.
6. Návrh rozpočtovej zmeny za rok 2013 Rozpočtové opatrenie č.3
7. Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2013 Rozpočtové opatrenie č.4.
8. a/ V súlade s § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
b/ rozpočet obce na rok 2014 so zapracovanými pripomienkami.
Beţné príjmy ………………………..1 204 200,20
Beţné výdavky ………………………..1 153 093,79
Kapitálové príjmy……............................ 204 750
Kapitálové výdavky .................................269 821,23
Finančné operácie príjmové .................... 35 695,23
Finančné operácie výdavkové ....................21 730,41
Príjmy celkom .............................. 1 444 645,43
Výdavky celkom ...........................1 444 645,43
Bilancia rozpočtu
-09. Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Nitrianske Rudno
a Ľudmilou Talpašovou, Nitrianske Rudno uzatvorenou dňa 04.11.2011 na odpredaj
parcely č. 227/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 vedená na LV č.1
na výstavbu garáţe.
V čl. IV. v prvej vete sa dátum „ 30.10.2013“ mení na dátum „30.06.2014“ z dôvodu
prerušenia stavebného konania.
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D. Súhlasí :
1. Predbeţne s odpredajom časti parcely č. 197/1 – ostaná plocha, nachádzajúca sa
v k.ú. Nitrianske Rudno s tým, ţe ţiadateľ / Miroslav Vrban / predloţí kladné
stanovisko odpredaja uvedenej parcely od KR Policajného zboru v Trenčíne.

Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
OZ o 19.00 hodine.

Overovatelia zápisnice
Ivan Kováčik
Vladimír vrška

..............................................
………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

Nitrianskom Rudne dňa 16.12.2013

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

