Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 31.03. 2014
Prílohy :
1. Návrh a VZN Obce Nitrianske Rudno č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatr. sluţby..
2. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
3. Správa o činnosti a výsledkoch kontrol od hl. kontrolóra
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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
Prítomní : 3-ja občania obce
Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine
Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Návrh programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Schválenie zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2014
6. Kontrola plnenia uznesení OZ
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – apríl – september 2014
8. Prevody a prenájmy majetku obce
9. Návrh VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej sluţby a úhradách
za domácu opatrovateľskú sluţbu.
10. Rôzne, došlá pošta
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. 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.
2. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Ivana Kováčika a Vladimíra Vršku.
4. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Martina Špánika a p. Alenu Štrbákovú.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zloţení : Ing Martin Špánik a Alena Štrbáková.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zloţení Ivana Kováčika, Vladimíra
Vršku a určenie zapisovateľky.
5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2014
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 24.02.2014, 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 24.02.2014 bola jednomyseľne
schválená.
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6. Kontrola plnenia prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia prijatých uznesení vykonal hl. kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy.
Podrobne informoval, ţe ukladacie uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené :
- bol spracovaný koncept územného plánu obce
- bol vypracovaný a zverejnený Návrh doplnku k VZN č. 1/2009 o poskytovaní
opatrovateľskej sluţby
- starosta obce prečítal odborné stanovisko od Stredoslovenskej prevádzkovej
spoločnosti vo veci častých porúch vodovodnej siete v obci najmä na uliciach Jána
Bottu a Školská.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2014
od hl. kontrolóra obce.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na apríl – september 2014.
/ Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce je prílohou tejto zápisnice/
Kontrolór obce prečítal Plán kontrolnej činnosti na obdobie apríl – september 2014

-

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na obdobie apríl –
september 2014.
Kontrolór obce prečítal Správu o činnosti a výsledkoch kontrol, ktoré boli vykonané
v mesiacoch január – marec 2014. / Správa je prílohou tejto zápisnice /.

-

Kontrola bola zameraná na :
inventarizáciu peňaţných prostriedkov v pokladni obce
kontrolu dodrţiavania zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v roku 2013
kontrolu účtovných pokladničných dokladov v mesiaci február
kontrolu poskytovania a zúčtovania dotácii z rozpočtu obce za rok 2013
Vo svojej správe hl. kontrolór obce odporučil nasledovné opatrenia:
1. V prípade nezúčtovaných a nevrátených finančných prostriedkov Klubom stolných
tenistov Nitrianske Rudno poţadovať vrátenie dotácie alebo pristúpiť k jej
vymáhaniu súdnou cestou.
2. Upraviť VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a to tak, ţe termín zúčtovania
poskytnutej dotácie stanoviť do 15. decembra príslušného kalendárneho roka
a vrátenie nevyčerpaných finanč. prostriedkov do konca kalendárneho roka.
3. Doplniť VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce o ustanovenie, ţe ţiadateľovi,
ktorý nedodrţal povinnosť zúčtovania poskytnutej dotácie ďalšie finančné
prostriedky v nasledujúcom roku neposkytne.
OZ berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od hl.
kontrolóra obce.
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8. Prevody a prenájmy majetku obce
1. Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi :
prenajímateľom : Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82 Nitrianske Rudno
a
nájomcom : Pohrebníctvo – u Pánisovej, Hlavná 59, Nitrianske Rudno.
Predmetom nájmu je nebytový priestor v Dome smútku Nitrianske Rudno.
Nebytový priestor je nájomca oprávnený pouţívať na účel prevádzkovania
podnikateľskej činnosti – pohrebné sluţby.
Nájomné za uţívanie nebytových priestorov bolo navrhnuté vo výške 40,- €/rok.
OZ schvaľuje prenájom majetku obce v súlade s § 9a ods.9 písm. c ) zákona
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí / dôvod hodný osobitného zreteľa)
- nebytový priestor – jedna miestnosť v budove Domu smútku, súpisné číslo 431
na parcele č. 6/1 v Nitrianskom Rudne
nájomcovi : POHREBNÍCTVO U PÁNISOVEJ, Hlavná 59, Nitrianske Rudno
na dobu neurčitú z dôvodu poskytovania pohrebných sluţieb za cenu 40,- €/ rok
s účinnosťou od 01.01.2015.
2.

Zmluva o dočasnom uţívaní pozemku uzavretá podľa § 663 a násl. Občianskeho
zákonníka medzi :
Prenajímateľom : Obec Nitrianske Rudno
a
Nájomcom : Mgr. Anna Kupcová, Hlavná Nitrianske Rudno
Predmetom nájmu je uţívanie pozemku parcely č. 165/1 nachádzajúca sa v areáli
Základnej školy Nitrianske Rudno.
Nájomné za uţívanie pozemku bolo navrhované na 2,- €/rok na dobu určitú
do 31.12.2014.
OZ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí
prenájom majetku obce ( dôvod hodný osobitného zreteľa )
časť pozemku parcela č. 165/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2
nájomníčke Mgr. Anne Kupcovej, trvale bytom Hlavná, Nitrianske Rudno
na dobu určitú do 31.12.2014 za cenu 2.- € / rok.

9. Návrh VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej sluţby a úhradách
za domácu opatrovateľskú sluţbu. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej sluţby a o úhradách za domácu
opatrovateľskú sluţbu bolo vypracované na náklade zmeny zákona a zvýšenia
úhrady za opatrovateľskú sluţbu vo výške : 1,00 € za 1 hodinu.
OZ schvaľuje VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej sluţby
a o úhradách za domácu opatrovateľskú sluţbu s účinnosťou od 01.05.2014.
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10. Rôzne :
1. Okresný súd Prievidza – Podľa § 141 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich sú prísediaci zvolení na obdobie štyroch rokov a preto je potrebné
zvolenie prísediacich na ďalšie volebné obdobie r. 2014 – 2018.
Zvolenie prísediacich na ďalšie volebné obdobie je nevyhnutnou podmienkou
pre zabezpečenie pojednávania a rozhodovania v senátnych veciach.
a ) OZ berie na vedomie Ţiadosť Okresného súdu v Prievidzi o súčinnosť
pri výbere kandidátov za prísediacich do Okresného súdu v Prievidzi.
b) OZ volí za prísediacu do Okresného súdu v Prievidzi p. Evu Mazánovú,
trvale bytom Hlavná č. 435, Nitrianske Rudno na volebné obdobie 2014 2018.
2. Okresná prokuratúra Prievidza, ul. Mišíka 22, 971 01 Prievidza - upozornenie
prokurátora.
Upozornenie prokurátora na odstránenie nesúladu VZN obce Nitrianske Rudno
č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území obce
Nitrianske Rudno s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Navrhla zrušiť VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
na území obce Nitrianske Rudno, pretoţe bolo vydané v oblasti štátnej správy
bez zákonného splnomocnenia.
OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora proti VZN č. 6/2012
o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území obce Nitrianske
Rudno.
OZ vyhovuje protestu prokurátora proti VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel
na verejných priestranstvách na území obce Nitrianske Rudno.
OZ ruší VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
na území obce Nitrianske Rudno.
3. Informácia starostu obce o podaní majetkových priznaní : Jozef Pršo,
Mgr. Martin Škraban, Renáta Divékyová, PhDr. Róbert Géczy
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce, ţe štatutári rozpočtových
organizácií obce a hl. kontrolór obce podali v zákonnej lehote 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 sluţbe podľa
stavu k 31.12.2013.
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OZ konštatuje, ţe starosta obce podal v zákonnej lehote a v súlade so zákonom
č. 357/2004 Z.z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce k 31.12.2013 a nemá voči úplnosti a správnosti jeho oznámenia
výhrady.
4. Starosta obce – Spoločnosť AE group Nálepkova 1827/4, Piešťany – ponuka
sluţieb - modernizácia verejného osvetlenia.
Spoločnosť AE group Piešťany ponúka modernizáciu verejného osvetlenia v obci
a to výmenou súčasných svietidiel za úsporné LED svietidlá s dlhou ţivotnosťou,
čím by sa zníţili prevádzkové náklady o min. 50%.
Starosta informoval, ţe zástupcovia spoločnosti AG group Piešťany boli
prítomní na pracovnom stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva, kde
podrobne informovali o realizácií moderného verejného osvetlenia.
OZ schvaľuje modernizáciu verejného osvetlenia obce úspornou
Led technológiou. Náklady na modernizáciu budú hradené prevaţne z úspor
na jeho prevádzkových nákladoch.
OZ poveruje starostu obce na vyhlásenie verejnej súťaţe na zhotoviteľa
modernizácie verejného osvetlenia.
5. Materská škola Nitrianske Rudno – predloţenie vyhodnotenia Koncepčného
zámeru materskej školy.
Riaditeľka materskej školy p. Renáta Divékyová predloţila Vyhodnotenie
Koncepčného zámeru dlhodobého rozvoja materskej školy za roky
2009-2013.
Vyhodnotenie predkladá v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 5 ods.7 písm. h).
OZ berie na vedomie vyhodnotenie Koncepčného zámeru Materskej školy
Nitrianske Rudno.
5. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1 Nitrianske Rudno –ţiadosť
v zmysle dodatku č.2 k zmluve o prenájme ATC zo dňa 13.4.2011.
ATC s.r.o. Nitrianske Rudno ţiada o odsúhlasenie druhu a spôsobu realizácie
technického zhodnotenia predmetu nájmu :
1. prekrytie terasy - v hodnote 2 362,51 €
2. technické zhodnotenie sociálnych zariadení v hodnote 1 637,49 €
3. započítanie hodnoty technického zhodnotenia s nájomným za rok 2014.
OZ berie na vedomie Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. o odsúhlasenie
druhu a spôsobu technického zhodnotenia ATC v zmysle dodatku č. 2
k Zmluve o prenájme ATC zo dňa 13.4.2011.

7

OZ schvaľuje
- započítanie prekrytia terasy v hodnote 2 362,51 € a technického
zhodnotenia sociálnych zariadení v hodnote 1 637,49 € do hodnoty
technického zhodnotenia nájomného za areál ATC Nitrianske Rudno
za rok 2014,
- odkúpenie uvedeného technického zhodnotenia predmetu nájmu v lehote
do 31.7.2014.
Keďţe všetky spisy a ţiadosti boli prerokované starosta obce otvoril diskusiu.
11. Diskusia :
Do diskusie sa zapojil p. Milan Kútny, ktorý upozornil, ţe chodník ktorý vedie
vedľa slovenskej správy ciest je potrebné vyčistiť ako aj autobusové zastávky.
Pani Petrisková vyjadrila nespokojnosť s jej poţiadavkou, ktorá sa uţ
rieši rok a doteraz sa nič nevyriešilo. Technika, ktorá bola objednaná
na priechodnosť potrubia bola zbytočná, nič sa tým nevyriešilo.
Starosta obce informoval, ţe tento týţdeň majú prísť zástupcovia
od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti riaditeľ Ing. Moravčík
a p. Fulek .
Do diskusie sa zapojil p. Róbert Štrbák, ktorý navrhol na cintoríne vymeniť
veľký kontajner za malý kontajner ako je kontajner na sklo. Zníţili by sa tak
náklady, lebo odpad by sa vyváţal našim vozidlom. Ďalej upozornil, ţe
na autobusových zastávkach je poškodený plech a je potrebné to opraviť.
Pani Alena Štrbáková odpovedala, ţe túto poţiadavku je potrebné nahlásiť
starostovi obce aby to zariadil.
Maroš Kohút navrhol, organizácií ktorej bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce
v roku 2013 / Klub stolných tenistov/ a nebola zúčtovaná, aby im tento rok bola
dotácia zamietnutá.
OZ ruší poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre organizáciu Klub stolných
tenistov Nitrianske Rudno v roku 2014 z dôvodu, nezúčtovania poskytnutej
dotácie v roku 2013.
Ing. Stanislava Cagáňová informovala, ţe je uvoľnený 2-oj izbový byt, ktorého
nájomníkom bol Ing. Peter Ďurka.
Podľa VZN č. 1/2012 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom
v bytových domoch postavených s podporou štátu informovala, ţe nájom bytu
sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená.
Keďţe výpoveď bola daná v marci, ďalší nájomník má nárok na uzatvorenie
nájomnej zmluvy od 01.05.2014. Do konca apríla znáša náklady doterajší nájomca.
Podľa evidencie ţiadosti o pridelenie bytov bola sociálnou komisiou doporučená
ţiadosť p. Mgr. Kataríny Ďurišovej, trvale bytom Nitrianske Rudno, ktorá prejavila
záujem o 2-oj izbový byt.
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OZ berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou
Nitrianske Rudno a nájomníkom p. Ing. Petrom Ďurkom, trvale bytom
ul. Romanova, Bratislava na byt č. B/11 – 2-oj izbový /3 poschodie/ v bytovom
dome na ul. Jána Bottu č. 714/47 Nitrianske Rudno dohodou k 30.04.2014.
OZ prideľuje 2-oj izbový obecný nájomný byt č.B/11 v bytovom dome č.714/47
na ul. Jána Bottu Nitrianske Rudno nájomníčke Mgr. Kataríne Ďurišovej,
trvale bytom Podhorská, Nitrianske Rudno od 01.05.2014.
12. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 4/2014
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 31. marca 2014
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Ivana Kováčika, Vladimíra Vršku a určenie
zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu
2. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2014 od hlavného kontrolóra
obce.
3. Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od hl. kontrolóra obce.
4. Ţiadosť Okresného súdu v Prievidzi o súčinnosť pri výbere kandidátov za prísediacich
do Okresného súdu v Prievidzi.
5. Upozornenie prokurátora proti VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných
priestranstvách na území obce Nitrianske Rudno.
6. Vyhodnotenie Koncepčného zámeru Materskej školy Nitrianske Rudno.
7. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. o odsúhlasenie druhu a spôsobu technického
zhodnotenia ATC v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o prenájme ATC zo dňa 13.04.2011.
8. Ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Nitrianske Rudno a nájomníkom
p. Ing. Petrom Ďurkom, trvale bytom Romanova, Bratislava na byt č. B/11 – dvojizbový
/ 3-poschodie / v bytovom dome na ulici Jána Bottu č.714/47 Nitrianske Rudno dohodou
ku dňu 30.04.2014.
9. Informáciu starostu obce, ţe štatutári rozpočtových organizácií obce a hl. kontrolór obce
podali v zákonnej lehote 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 sluţbe podľa stavu k 31.12.2013.
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B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Martina Špánika a Aleny Štrbákovej.
2. Za prísediacu do Okresného súdu v Prievidzi p. Evu Mazánovú, trvale bytom
Hlavná č. 435, 972 26 Nitrianske Rudno na volebné obdobie 2014 – 2018.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 31.03.2014.
2. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 24.02. 2014.
3. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na obdobie apríl – september 2014.
4. Prenájom majetku obce v súlade s § 9a ods.9 písm. c ) zákona č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí / dôvod hodný osobitného zreteľa)
- nebytový priestor – jedna miestnosť v budove Domu smútku, súpisné číslo 431
na parcele č. 6/1 v Nitrianskom Rudne
nájomcovi : POHREBNÍCTVO U PÁNISOVEJ, Hlavná 59, Nitrianske Rudno
na dobu neurčitú z dôvodu poskytovania pohrebných sluţieb za cenu 40,- €/ rok
s účinnosťou od 01.01.2015.
5. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí
prenájom majetku obce ( dôvod hodný osobitného zreteľa )
časť pozemku parcela č. 165/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2
nájomníčke Mgr. Anne Kupcovej, trvale bytom Hlavná, Nitrianske Rudno
na dobu určitú do 31.12.2014 za cenu 2.- € / rok.
6.

VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej sluţby a o úhradách
za domácu opatrovateľskú sluţbu s účinnosťou od 01.05.2014.

7. Modernizáciu verejného osvetlenia obce úspornou LED technológiou.
Náklady na modernizáciu budú hradené prevaţne z úspor na jeho prevádzkových
nákladoch.
8. Započítanie prekrytia terasy v hodnote 2 362,51 € a technického
zhodnotenia sociálnych zariadení v hodnote 1 637,49 € do hodnoty
technického zhodnotenia nájomného za areál ATC Nitrianske Rudno
za rok 2014,
- odkúpenie uvedeného technického zhodnotenia predmetu nájmu v lehote
do 31.7.2014.
D. Vyhovuje :
1. Protestu prokurátora proti VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných
priestranstvách na území obce Nitrianske Rudno.
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E. Ruší :
1. VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách na území
obce Nitrianske Rudno.
2. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre organizáciu Klub stolných tenistov
Nitrianske Rudno v roku 2014 z dôvodu, nezúčtovania poskytnutej dotácie
v roku 2013.
F. Poveruje :
1.

Starostu obce Jozefa Pršu na vyhlásenie verejnej súťaţe na zhotoviteľa
modernizácie verejného osvetlenia.

G. Konštatuje :
1. Starosta obce podal v zákonnej lehote a v súlade so zákonom
č. 357/2004 Z.z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce k 31.12.2013 a nemá voči úplnosti a správnosti jeho oznámenia
výhrady.
H. Prideľuje :
1. Obecný nájomný 2-oj izbový byt č.B/11 v bytovom dome č. 714/47
na ul. Jána Bottu Nitrianske Rudno nájomníčke Mgr. Kataríne Ďurišovej,
trvale bytom Podhorská, Nitrianske Rudno od 01.05.2014.
13. 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

V Nitrianskom Rudne dňa 31.03. 2014

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

