Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 28.04. 2014
Prílohy :
Dodatok č. 1 k VZN Nitrianske Rudno č. 2/2014 o podmienkach prideľovania bytov
určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu.
2. Zápisnica o rozvrhu výťaţku z draţby nehnuteľnosti Exekútorský úrad Dolný Kubín

1.

2

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
Bc. Peter Iliaš – ospravedlnený
Ing. Anton Katrena – ospravedlnený
Prítomní : 13 občanov 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 31.03.2014
6. Kontrola plnenia uznesení OZ
7. Zmluva o obstaraní veci podľa § 723 a násl. Občianskeho zákonníka medzi
AE konzultanti, s.r.o. Bratislava a Obcou Nitrianske Rudno / Predmet obstarania –
činnosti súvisiace s prípravou a zabezpečovaním modernizácie verejného osvetlenia
obce /.
8. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o podmienkach prideľovania bytov určených
na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu.
9. Došlá pošta, rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. 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. Alenu Štrbákovú a Vladimíra Vršku.
4. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ berie na vedomie návrhovú komisiu v zložení : Ing Martin Špánik
a Maroš Kohút.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení p. Alenu Štrbákovú
Vladimíra Vršku a určenie zapisovateľky.
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5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2014
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 31.03.2014, 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 31.03.2014 bola jednomyseľne
schválená.

6. Kontrola plnenia prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia prijatých uznesení vykonal hl. kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy.
Informoval, ţe na minulom zasadnutí bolo prijaté uznesenie , v ktorom OZ poveruje
starostu obce na vyhlásenie verejnej súťaţe na zhotoviteľa modernizácie verejného
osvetlenia. Uznesenie bolo splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2014
od hl. kontrolóra obce.
7. Zmluva o obstaraní veci podľa § 733 a násl. Obč. zákonníka medzi
Obstarávateľom : AE konzultanti, s.r.o. Bratislava
a
Objednávateľom : Obec Nitrianske Rudno, Obecný úrad Hlavná 1, Nitr. Rudno
vo veci prípravy a zabezpečenia modernizácie verejného osvetlenia.
Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje obstarať objednávateľovi činnosti súvisiace
s prípravou a zabezpečovaním modernizácie verejného osvetlenia /MVO / obce
a to : projektovej dokumentácie
realizácie MVO podľa schválenej projektovej dokumentácie objednávateľom...
vyhlasovania verejného obstarávania na zhotoviteľa MVO podľa predpisov ....
Za riadne obstaranie veci podľa tejto zmluvy prislúcha obstarávateľovi odmena
vo výške 5 800,- €.
OZ berie na vedomie Návrh zmluvy o obstaraní veci podľa § 733 Občianskeho
zákonníka medzi obcou Nitrianske Rudno a AE konzultanti s.r.o., Zámocká 3,
Bratislava, IČO : 47 632 551, na obstaranie činnosti súvisiacimi s prípravou
a modernizáciou verejného osvetlenia obce.
OZ schvaľuje Zmluvu o obstaraní a podmienky zmluvy o obstaraní veci podľa § 733
Občianskeho zákonníka medzi Obcou Nitrianske Rudno a AE konzultanti s.r.o.,
Zámocká 3, Bratislava, IČO : 47 632 551, na obstaranie činnosti súvisiacimi
s prípravou a modernizáciou verejného osvetlenia obce.
OZ poveruje starostu obce podpísať predmetnú zmluvu podľa bodu II.
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8. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2012 o podmienkach
prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených
s podporou štátu.
Všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2012 o podmienkach prideľovania bytov
určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu schválené
uznesením č. 1/2012 B9 dňa 30.1.2012 sa mení a dopĺňa takto :
1. V Článku 3 ods. 1 znie :
„ O pridelení bytu rozhoduje starosta obce Nitrianske Rudno na základe
odporučenia sociálnej komisie“.
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o podmienkach prideľovania bytov
určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu.
9. Došlá pošta, rôzne
1. Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
medzi zmluvným stranami :
Prenajímateľom : Obec Nitrianske Rudno, Hlavná č.1, 972 26 Nitrianske
Rudno
a
Nájomcom :
Základná umelecká škola v Bojniciach, IČO : 36126837
Prenajímateľ : Obec Nitrianske Rudno je vlastníkom budovy - súpisné číslo 42,
postavená na parcele č. 395 na ulici Janka Kráľa v Nitrianskom Rudne, ktorú
prenajíma Základnej umeleckej škole Bojnice.
Celkové ročné nájomné predstavuje sumu 10,- eur/ rok s tým, ţe nájomca
je povinný na svoje náklady zabezpečovať pravidelnú údrţbu a opravy
nebytových priestorov najmenej vo výške 400,- eur ročne. / Čl. V - Práva
nájomcu odst.2 /
Zmluva sa uzatvára na 10 rokov od 01.05.2014 do 30.04.2024.
OZ schvaľuje :
a) V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí prenájom
majetku obce / dôvod hodný osobitného zreteľa /
- budova, Ul. Janka Kráľa č. 42 na parcele č. 395 vedené na LV č. 1
nájomcovi : Základná umelecká škola Bojnice, Sládkovičová 12,
IČO : 36126837 na dobu určitú od 01.05.2014 do 30.04.2024
za cenu 10,- eur/rok na prevádzkovanie elokovaného pracoviska ZUŠ
Bojnice v Nitrianskom Rudne.
b) zmluvu o prenájme a podmienkach prenájmu nebytových priestorov
v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
medzi Obcou Nitrianske Rudno a ZUŠ Bojnice na prenájom budovy
na Ul. Janka Kráľa č. 42 na parcele č. 395 vedených na LV č.1.
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OZ poveruje starostu obce Nitrianske Rudno podpísať predmetnú zmluvu
podľa bodu I. písm. b).
2. Ţiadosť vlastníkov bytového domu so súpisným č. 710 na ulici Hlavná
o odkúpenie pozemkov pod výstavbu garáţí.
OZ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí prevod majetku obce / dôvod hodný osobitného zreteľa / novovytvorené
pozemky podľa GP č. 117/2014 zo dňa 17.04.2014, vyhotovený Geosluţbou
Prievidza s.r.o. M. Mišíka 19A, k.ú. Nitrianske Rudno vedených na LV č. 1
z dôvodu výstavby garáţí kupujúcim vlastníkom bytového domu Hlavná
č. 710/138 Nitrianske Rudno za cenu 16,60 €/m2 :
pozemok č. 221/7 - záhrada o výmere 28 m2
pozemok č. 221/11 - záhrada o výmere 28 m2
pozemok č. 221/12 – záhrada o výmere 28 m2 kupujúcemu Pavlovi
Dianovskému, trvale bytom ul. Jána Bottu č. 513, 972 26 Nitrianske Rudno
pozemok č. 221/8 - záhrada o výmere 28 m2 kupujúcej Monike Polereckej,
trvale bytom : 972 16 Pravenec.
pozemok č. 221/9 - záhrada o výmere 28 m2
pozemok č. 221/10 – záhrada o výmere 28 m2 kupujúcemu Vladimírovi
Vrškovi, trvale bytom Predné Záhumnie č.648/11, 972 26 Nitrianske Rudno.
Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci.
3. Ľuboš Harag – Ţiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 803 o výmere 3 036 m2.
Ţiadateľ ţiada o odkúpenie parcely CKN č. 803 o výmere 3036 m2v k.ú.
Nitrianske Rudno v časti Vrchoviny. Ako dôvod odkúpenia ţiadateľ uvádza,
ţe uvedený pozemok bol pridelený jeho rodičom ako náhrada za odňatú pôdu
v prospech bývalých Štátnych majetkov Nitrianske Rudno.
Pozemok je oplotený, ţiadateľ ho doteraz uţíva a z tohto dôvodu ţiada o jeho
odkúpenie.
Predpokladá sa, ţe uvedený pozemok bol vedený vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi a v rámci reštitúcie poţiadala o jeho navrátenie.
Z tohto dôvodu, je potrebné zistiť, či uvedený pozemok nie je predmetom
súdneho pojednávania.
OZ berie na vedomie ţiadosť Ľuboša Haraga, trvale bytom Nitrianske Rudno
vo veci odkúpenia pozemku v k.ú. Nitrianske Rudno / Vrchoviny /.
OZ ukladá obecnému úradu v Nitrianskom Rudne zistiť, do budúceho
zasadnutia OZ od právneho zástupcu obce JUDR. Milana Sobotu, aktuálny
majetkovo- právny stav na uvedenú parcelu CKN č. 803 o výmere 3036 m2,
pre ţiadateľa Ľuboša Haraga, trvale bytom Nitrianske Rudno č. 210.
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4. Obec Nitrianske Rudno – Ţiadosť o pomoc pri podpore športu.
Ţiadosť je adresovaná na Úrad vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre mládeţ
a šport Mgr. Dušanovi Galisovi, Námestie Slobody 1, Bratislava.
Starosta obce a štatutárny zástupca zriaďovateľa Základnej školy v Nitrianskom
Rudne ţiadajú o pomoc pri podpore a ďalšom rozvoji športu, telovýchovy
a zdravého ţivotného štýlu v základnej škole.
Problém je vo vonkajších športoviskách, najmä asfaltové ihrisko, ktoré si ţiada
rekonštrukciu alebo výmenu za nové multifunkčné ihrisko, ktoré škole výrazne
chýba a skvalitnilo by tak prácu s deťmi a mládeţou na poli športu
a telovýchovy.
OZ berie na vedomie ţiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno o podporu
projektu výstavby multifunkčného ihriska v areáli základnej školy
z finančných prostriedkov Úradu vlády SR a obce.
OZ súhlasí s podaním ţiadosti o podporu projektu výstavby multifunkčného
ihriska v areáli základnej školy z finančných prostriedkov Úradu vlády SR
a obce.
5. Mesto Nováky, Mesto Púchov – Ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí a mládeţe.
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
Samospráve v znení neskorších predpisov - § 6, ods. 12, bod d, obec poskytuje
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území
obce v centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území obce.
OZ berie na vedomie ţiadosti mesta Nováky a mesta Púchov / spis. č. 33/2014
zo dňa 13.01.2014 a spis č. 443/2014 zo dňa 9.4.2014 / o poskytnutie finančného
príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Nitrianskom
Rudne prijatých do CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Nováky a Púchov
pre rok 2014.
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne prijatých do CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti miest Nováky a Púchov pre rok 2014 vo výške 30,-€ na rok a dieťa.
6. Peter Beseda a manţelka Hlavná č. 649, Nitrianske Rudno
Peter Karak a manţelka Školská 712, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o obhliadku
vzniknutej situácie na nespevnenej komunikácii parc. č. 1541/1.
Ţiadatelia sa sťaţujú, ţe vlastníci pozemkov pri prácach na poli zo šírky cesty
neustále uberajú, odorávajú a povrch je veľmi hrboľatý a nie je moţné tadiaľ
jazdiť osobným autom.
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Na zasadnutí OZ bola prítomná aj p. Oľga Besedová, ktorá dôrazne upozornila
na vzniknutú situáciu, ktorú trpí uţ 15 rokov a je najvyšší čas s tým niečo
urobiť.
Starosta obce informoval, ţe uvedenú parcelu dá zamerať, upraviť terén a navozí
sa štrk. S p. Bernátom je uţ dohodnutý, aby danú parcelu zameral.
OZ ukladá obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, dať zamerať parcelu
č. 1541/1, upraviť a navoziť štrk na nespevnenú komunikáciu pre ţiadateľov
Peter Beseda, manţelka a Peter Karak a manţ., trvale bytom Nitrianske Rudno.
10. Diskusia :
Starosta obce informoval, ţe na obecný úrad boli doručené petície na urýchlené
opravenie cesty ul. Okruţná, ul. Hlboká.
Starosta obce predloţil cenové ponuky na opravy miestnych komunikácii v obci
Nitrianske Rudno od Firmy STRABAG s.r.o. na ulice:
Hlavná
30 061,91 €
Jána Bottu
42 655,68 €
Hlboká cesta
18 786,12 €
Milan Kútny navrhol, aby sa vykonala najprv rekonštrukcia miestnych komunikácii,
ktoré si vyţadujú menšie opravy napr. na ulici Madvova smerom k farme / stačilo by
to aspoň zabetonovať /, na ulici Poštová pred kostolom, na ulici Športová
pred bývalou prevádzkou.
Rekonštrukcia miestnych komunikácii, ktorá sa vykonala v minulom roku bola
zle zrealizovaná.
Alena Štrbáková pripomenula, ţe miestne komunikácie sú vo veľmi zlom stave
a vyţadujú si rekonštrukciu a je potrebné začať čím skôr s ich realizáciou.
V prvom rade sa zamyslieť nad občanmi ţijúcimi na ulici Jána Bottu, dlhé roky
ţiadajú o obnovu tejto miestnej komunikácie, bolo im sľúbené, ak sa dokončia bytové
jednotky začne sa s jej realizáciou. Ţiadala poslancov OZ , aby uprednostnili riešiť
realizáciu miestnej komunikácii na ulici Jána Bottu, pretoţe je to uţ dlhoročná
záleţitosť.
Ďalej uviedla, ţe by bolo dobré postaviť v parku detské ihrisko na námestí obce,
prípadne objednať dve - tri preliezky a postupne dopĺňať.
Pýtala sa, v akom štádiu vybavovania je realizácia chodníka v obci.
Starosta obce odpovedal, ţe sú vypracované štúdia a pripravujú sa podklady
pre územné konanie a stavebné povolenie.
Ing. Martin Špánik informoval, ţe realizácia viacerých miestnych komunikácii
sa nedá realizovať naraz. Pri zostavení rozpočtu na rok 2014 bola plánovaná miestna
komunikácia na ul. Hlavná. Do 30.10. 2013 bolo potrebné doloţiť poţiadavky,
návrhy do rozpočtu obce na práce, ktoré sa majú realizovať v roku 2014 a podľa nich
sa rozpočtovali finančné prostriedky. Z tohto dôvodu bola naplánovaná miestna
komunikácia na ulici Hlavná, kde vlastníci rodinných domov a bytoviek doručili
na obecný úrad petíciu na opravu tejto miestnej komunikácie.
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OZ berie na vedomie petície občanov obce Nitrianske Rudno na opravy miestnych
komunikácii na uliciach Okruţná a Hlboká cesta.
Starosta obce informoval, ţe dňa 17.04.2014 sa v priestoroch Exekútorského úradu
v Dolnom Kubíne za účasti súdneho exekútora Františka Radza konalo rozvrhové
pojednávanie vo veci vymáhania pohľadávok voči povinnému : Priehrada s.r.o.,
Priehrada č.171, Nitrianske Rudno.
Ďalej starosta obce uviedol, ţe sa osobne zúčastnil tohto pojednávania, keďţe
Obec Nitrianske Rudno vedie pohľadávku vo výške : 19 692,07 € na dani
z nehnuteľnosti voči povinnému Priehrada s.r.o. , Priehrada 171, Nitrianske Rudno.
Pohľadávky boli odsúhlasené pre Československú obchodnú banku, Michalská č. 18,
Bratislava a pohľadávky ostatných v poradí nebolo moţné uspokojiť, nakoľko
výťaţok z draţby nepostačoval ani na úhradu predchádzajúceho poradia v plnej výške.
/ Zápisnica o rozvrhu výťaţku z draţby nehnuteľnosti zo dňa 17.04.2014 –
Exekútorský úrad Dolný Kubín je prílohou tejto zápisnice/.
OZ berie na vedomie Zápisnicu o rozvrhu výťaţku draţby nehnuteľnosti
od Exekútorského úradu Dolný Kubín zo dňa 19.04.2014 voči povinnému Priehrada
s.r.o. Priehrada č. 171, Nitrianske Rudno, IČO : 36770230.

11. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 5/2014
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2014
A. Berie na vedomie :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Martin Špánik a Maroš Kohút
2. Overovateľov zápisnice v zloţení : Alena Štrbáková, Vladimíra Vrška a určenie
zapisovateľky - Iveta Šílová - pracovníčka obecného úradu
3. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 31.03. 2014 od hlavného
kontrolóra obce.
4. Návrh zmluvy o obstaraní veci podľa § 733 Občianskeho zákonníka medzi
Obcou Nitrianske Rudno a AE konzultanti s.r.o., Zámocká 3, Bratislava,
IČO : 47 632 551, na obstaranie činnosti súvisiacimi s prípravou a modernizáciou
verejného osvetlenia.
5. Ţiadosť Ľuboša Haraga, trvale bytom Nitrianske Rudno vo veci odkúpenia
pozemku v k.ú. Nitrianske Rudno / Vrchoviny /.
6. Ţiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno o podporu projektu výstavby
multifunkčného ihriska v areáli základnej školy z finančných prostriedkov
Úradu vlády SR a obce.
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7. Ţiadosti Mesta Nováky a Mesta Púchov / spis.č.33/2014 zo dňa 13.01.2014 a spis
č. 443/2014 zo dňa 9.4.2014 / o poskytnutie finančného príspevku na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne prijatých do CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Novák a Púchov pre rok 2014.
8. Petície občanov Obce Nitrianske Rudno na opravy miestnych komunikácii
na uliciach Okruţná a Hlboká cesta.
9. Zápisnicu o rozvrhu výťaţku draţby nehnuteľnosti od Exekútorského úradu
Dolný Kubín zo dňa 19.04.2014 voči povinnému Priehrada s.r.o., Priehrada
č. 171, Nitrianske Rudno, IČO : 36770230 .
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 28.04.2014
2. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 31.03. 2014
3. Zmluvu o obstaraní a podmienky zmluvy a obstaraní veci podľa § 733 Občianskeho
zákonníka medzi Obcou Nitrianske Rudno a AE konzultanti s.r.o., Zámocká 3,
Bratislava, IČO : 47 632 551 na obstaranie činnosti súvisiacimi s prípravou
a modernizáciou verejného osvetlenia obce.
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o podmienkach prideľovania bytov určených
na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu.
5.

a) V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí prenájom
majetku obce / dôvod hodný osobitného zreteľa /
- budova, Ul. Janka Kráľa č. 42 na parcele č. 395 vedené na LV č. 1
nájomcovi : Základná umelecká škola Bojnice, Sládkovičová 12,
IČO : 36126837 na dobu určitú od 01.05.2014 do 30.04.2024
za cenu 10,- eur/rok na prevádzkovanie elokovaného pracoviska ZUŠ
Bojnice v Nitrianskom Rudne.
b/ zmluvu o prenájme a podmienkach prenájmu nebytových priestorov
v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
medzi Obcou Nitrianske Rudno a ZUŠ Bojnice na prenájom budovy
na Ul. Janka Kráľa č. 42 na parcele č. 395 vedených na LV č.1.

6.

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí prevod
majetku obce / dôvod hodný osobitného zreteľa / novovytvorené
pozemky podľa GP č. 117/2014 zo dňa 17.04.2014, vyhotovený Geosluţbou
Prievidza s.r.o. M. Mišíka 19A, k.ú. Nitrianske Rudno vedených na LV č. 1
z dôvodu výstavby garáţí kupujúcim vlastníkom bytového domu Hlavná
č. 710/138 Nitrianske Rudno za cenu 16,60 €/m2 :
pozemok č. 221/7 - záhrada o výmere 28 m2
pozemok č. 221/11 - záhrada o výmere 28 m2
pozemok č. 221/12 – záhrada o výmere 28 m2 kupujúcemu Pavlovi
Dianovskému, trvale bytom 972 26 Nitrianske Rudno
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pozemok č. 221/8 - záhrada o výmere 28 m2 kupujúcej Monike Polereckej,
trvale bytom : 972 16 Pravenec.
pozemok č. 221/9 - záhrada o výmere 28 m2
pozemok č. 221/10 – záhrada o výmere 28 m2 kupujúcemu Vladimírovi
Vrškovi, trvale bytom Predné Záhumnie 972 26 Nitrianske Rudno.
Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci.
7.

Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
Pobytom v Nitrianskom Rudne prijatých do CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Miest Nováky a Púchov pre rok 2014 vo výške 30,- € na rok a dieťa.

C. Ukladá :
1.Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne zistiť, do budúceho zasadnutia OZ
od právneho zástupcu obce JUDR. Milana Sobotu, aktuálny majetkovo-právny stav
na uvedenú parcelu č. CKN č. 803 o výmere 3036 m2 pre ţiadateľa Ľuboša Haraga,
trvale bytom Nitrianske Rudno č. 210.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne dať zamerať parcelu č. 1541/1, upraviť
a navoziť štrk na nespevnenú komunikáciu pre ţiadateľov Peter Beseda, manţelka
Peter Karak a manţelka trvale bytom Nitrianske Rudno.

D. Súhlasí :
1. S podaním ţiadosti o podporu projektu výstavby multifunkčného ihriska
v areáli základnej školy z finančných prostriedkov Úradu vlády SR a obce.
E. Poveruje :
Starostu obce Jozefa Pršu, podpísať predmetnú zmluvu o obstaraní veci
podľa § 733 a násl. Občianskeho zákonníka s obstarávateľom AE konzultanti,
s.r.o. Zámocká č.3, Bratislava IČO : 47 632 551.

1.

2. Starostu obce Jozefa Pršu, podpísať Zmluvu o nájme nebytových priestorov
s nájomcom : Základná umelecká škola Bojnice, IČO : 36126837.
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12. Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
OZ o 19.00 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Alena Štrbáková

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

Vladimír Vrška

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 28.04. 2014

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

