Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolaného dňa 17. júna 2014
________________________________________________________________

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Dodatok č. 1 VZN č. 7/2004 Poriadok pre pohrebiská na území obce Nitrianske Rudno
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Prítomní:

- 9 občanov obce

Program :
1. Otvorenie /starosta obce/
2. Návrh programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
5. Schválenie zápisnice
6. Kontrola plnenia uznesení OcZ
7. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2013
9. Plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 31.03.2014
10. Prevody majetku obce
11. Návrh doplnku k VZN č. 7/2004 Poriadok pre pohrebiská na území obce Nitrianske Rudno
12. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu starostu obce na volebné a funkčné obdobie 2014
až 2018
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

1.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle §-u 12 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.
Privítal prítomných poslancov a dal schváliť program rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje program rokovania OZ
konaného dňa 17. júna 2014.

2. Voľba návrhovej komisie v zloţení: Ing. Stanislava Cagáňová a Ing. Martin Špánik.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje návrhovú komisiu Ing.
Stanislavu Cagáňovú a Ing. Martina Špánika.
3.

Určenie overovateľov zápisnice v zloţení Ivan Kováčik a Bc. Peter Iliaš a určenie
zapisovateľky: Eriku Sobotovú – pracovníčka OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne berie na vedomie overovateľov zápisnice
Ivana Kováčika a Bc. Petra Iliaša a zapisovateľku Eriku Sobotovú.

4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 28.04.2014.
Starosta obce vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ zo dňa
28.04.2014, či boli vyhotovené v zmysle priebehu rokovania a či nemajú k textom
zápisnice námietky a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo
dňa 28.04.2014.
5. Kontrola plnenia prijatých uznesení.
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy informoval prítomných, ţe všetky prijaté
uznesenia sa plnia.
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Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení OcZ.
6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol.
PhDr. Géczy oznámil poslancom, ţe kontrola bola vykonaná v mesiacoch apríl – jún 2014.
Všetky kontrolované doklady boli v poriadku .
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne berie na vedomie Správu hlavného
kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
7. Správa o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2013 – predkladá
ekonómka obce.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 –
predkladá hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy bez výhrad.
Spáva nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
Nitrianske Rudno k 31.12.2013 – predkladá nezávislý audítor obce Mgr. Ing. Katarína
Šašková
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne
I. berie na vedomie:
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2013
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierke a hospodárenia
obce Nitrianske Rudno k 31.12.2013.
II. schvaľuje:
a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 – bez výhrad
beţné príjmy /obec + ZŠ + MŠ/
1 318 712,73 €
beţné výdavky /obec + ZŠ + MŠ/
1 241 693,45 €
bilancia bežného rozpočtu
77 019,28 €
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
bilancia bežný a kapitálový rozpočet
finančné operácie príjmové
finančné operácia výdavkové
bilancia finančných operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

689 973,38 €
725 183,28 €
- 35 209,90 €
41 809,38 €
314 045,88 €
344 142,13 €
- 30 096,25 €
2 322 731,99 €
2 311 018,86 €
11 713,13 €

b) výsledok hospodárenia za rok 2013 – zostatok peňažných prostriedkov vo výške
11 713,13 €
c) v súlade k § 15 ods. 1 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 vo
výške 973,17 € na
 tvorbu rezervného fondu obce vo výške ........................................530,09 €
 tvorbu fondu údržby a opráv bytového domu 2 x 12 b. j. ...........443,08 €
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8. Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno – Plnenie a čerpanie
rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2014
Základná škola Nitrianske Rudno, Školská 492/15, 972 26 Nitrianske Rudno – Plnenie
a čerpanie rozpočtu k 31.03.2014.
Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno – Čerpanie
finančných prostriedkov k 31.03.2014.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne
berie na vedomie:
a) Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2014
b) Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ Nitrianske Rudno k 31.03.2014
c) Čerpanie finančných prostriedkov MŠ Nitrianske Rudno k 31.03.2014
9. Ing. Ján Drobec a manţelka Mária Drobcová, bytom Pod Borinou 158/21, 972 26
Nitrianske Rudno – ţiadosť o odkúpenie časti pozemku na par. č. 579/1 o výmere cca 4m²
z dôvodu, ţe strecha hospodárskej budovy presahuje na obecný pozemok par. č. 579/1
a preto ju nie je moţné skolaudovať.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne:
1. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Jána Drobca a manželky Márie Drobcovej,
Pod Borinou 158/21, 972 26 Nitrianske Rudno o odpredaj majetku obce
 časť nehnuteľnosti evidovaná KN-C, pozemok parcela č. 579/1 – trvalý trávnatý
porast vo výmere cca 4m², k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1
2. s c h v a ľ u j e:
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný
osobitného zreteľa) zámer previesť majetok obce
 časť nehnuteľnosti evidovaná KN-C, pozemok parcela č. 579/1 – trvalý trávnatý
porast vo výmere cca 4m², k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1.
Kupujúci Ing. Ján Drobec a manželka Mária Drobcová, Pod Borinou 158/21, 972
26 Nitrianske Rudno za cenu 8,30 €/m²
Dôvod: Parcela bezprostredne susedí s pozemkom parcela č. 580/4 vo vlastníctve
kupujúcich. Po zhotovení hospodárskej budovy postavenej na tejto parcele bolo
zistené, že časť strechy presahuje na par. č. 579/1
Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci.
10. Obec Nitrianske Rudno predkladá návrh dodatku č. 1 VZN č. 7/2004 – Poriadok pre
pohrebiská na území obce Nitrianske Rudno – ide o zvýšenie úhrad za poskytované sluţby
na pohrebisku, ktoré sa od roku 2004 nezvyšovali.
p. Štrbáková – podotkla, ţe ide o veľmi vysoké zvýšenie načo dala návrh, aby sa sumy
zníţili na polovicu s čím ostatní poslanci súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje Doplnok k VZN č. 7/2004
Poriadok pre pohrebiská na území obce Nitrianske Rudno
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11. Informácia starostu obce, na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení sa musí 90 dní pred komunálnymi voľbami schváliť počet poslancov na
ďalšie volebné obdobie a úväzok starostu obce. Preto ţiada poslancov OZ o prijatie tohto
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne u r č u j e :
1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Rudno na celé volebné
obdobie 2014 až 2018 v počte 9 osôb.
2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon
funkcie starostu obce Nitrianske Rudno na celé funkčné obdobie v rozsahu celý
úväzok.
12. Rudolf Hauskrecht, Energetikov 14/8, 971 01 Prievidza – Ţiadosť o povolenie výstavby
a zmenu Smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno na pozemku par. č. 1450/109,
k. ú. Nitrianske Rudno časť Priehrada.
Starosta obce – informoval poslancov, o tom, ţe bol na pozemku spolu s predsedom
stavebnej komisie a zistil, ţe pán Hauskrecht má na pozemok dotiahnuté inţinierske siete,
ale pozemok, ktorý v minulosti odkúpil nebol do smerného územného plánu zakreslený ako
stavebný. Keďţe poţiadal stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na výstavbu
rekreačnej chaty, nie je mu moţné toto povolenie vydať bez zmeny územného plánu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje zmenu Smerného územného
plánu Nitrianske Rudno pre Rudolfa Hauskrechta, Energetikov 14/8, 971 01 Prievidza
z dôvodu výstavby rekreačnej chaty na pozemku par. č. 1450/109 v k. ú. Nitrianske
Rudno.
18.07 hod. Ing. Cagáňová odišla
13. Alţbeta Šošovičková, Jána Bottu 470, 972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o zvýšenie hodín
opatrovateľskej sluţby.
Starosta obce – informoval poslancov OZ o tom, ţe pani Šošovičková poţiadala
o navýšenie hodín z dôvodu zhoršenia jej zdravotného stavu, ktorý si podľa odborného
lekárskeho posudku vyţaduje 8 aţ 12 hodinovú opateru.
p. Štrbáková – ţiada starostu obce o prešetrenie opatrovateľskej sluţby sociálnou komisiou
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne ukladá sociálnej komisii prešetriť
všetkých opatrovaných a dať stanovisko k opatrovateľskej službe z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2014 v termíne do
budúceho zasadania obecného zastupiteľstva.
14. Jaroslav Petriska a manţelka Eva Petrisková, bytom Nitrianske Rudno – ţiadosť o zriadenie
vecného bremena s právom prechodu a prejazdu k rodinnému domu cez parcelu č. 166/4
a parcelu 166/7 a právo uloţenia inţinierskych sietí v prospech vlastníka stavby na parcele
č. 96, k. ú. Nitrianske Rudno.
Starosta obce – informoval poslancov, ţe ide o novostavbu postavenú na ulici Jána Bottu od
bytového domu, od ktorého má aj prístup. Keďţe prístupová komunikácia sa vytvorila cez
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obecný pozemok je potrebné, aby sa s Jaroslavom Petriskom a manţelkou Evou uzatvorila
zmluva o zriadení vecného bremena.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez
parcelu číslo 166/4 a parcelu číslo 166/7 a právo uloženia inžinierskych sietí
v prospech vlastníka CKN parcele číslo 96 a vlastníka stavby na parcele číslo 96, k. ú.
Nitrianske Rudno.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne vzhľadom k skutočnosti, že zabezpečuje
nevyhnutný prístup k rodinnému domu a pozemku.
Náklady spojené s vyhotovením zmluvy, návrhu na vklad vlastníctva a správne
poplatky znáša oprávnený z vecného bremena.
15. Obec Nitrianske Rudno, obecný úrad predkladá pohľadávky na odpis na roky 2002, 2003,
2004 a 2005.
Starosta obce informoval poslancov OZ, ţe ide o pohľadávky, ktoré boli vymáhané
pracovníčkou obecného úradu aj obecným právnikom, ale nepodarilo sa ich vymôcť.
Z tohto dôvodu nevymoţiteľnosti a premlčania ich ţiadame vyradiť a odpísať z účtovníctva
obce.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje z dôvodu nevymožiteľnosti
a premlčania vyradiť a odpísať z účtovníctva obce pohľadávky:
Daň z nehnuteľností
Priehrada s.r.o., Nitrianske Rudno 171, roky 2009 aţ 2012
(platobné výmery č. 98/2009, 779/2010, 802/2011, 829/2012) .............. 15 793,96 €
Daň za alkohol a tabakové výrobky:
PV č. 517/2002F ...................................... 111,50 €
PV č. 532/2002F ...................................... 83,22 €
PV č. 554/2001F ...................................... 145,09 €
PV č. 404/2003 ......................................... 66,79 €
Spolu ........................................................ 406,60 €
Daň za ubytovanie:
PV č. 27/2008/DZU ..................................... 79,40 € účet 319 7
Daň za užívanie verejného priestranstva:
PV č. 63/2005 ............................................... 98,79 € účet 319 6
Pokuty a penále:
Zmluvná pokuta, č. 2004 .......................... 313,68 € účet 318 1
Nájomné a služby v nebytových priestoroch:
Fa. č. 37/2004 ............................................. 47,07 €
Fa. č. 51/2004 ............................................. 77,77 €
Fa. č. 69/2004 ............................................. 77,77 €
Fa č. 91/2004 .............................................. 77,77 €
Fa č. 113/2004 ............................................ 77,77 €
Fa č. 134/2004 ............................................ 77,77 €
Fa č. 168/2004 ............................................ 77,77 €
Fa č. 179/2004 ............................................ 20,35 €
Fa č. 30/2005 .............................................. 35,08 €
Spolu ......................................................... 569,12 €
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16. Starosta obce na základe § 4 ods. 4 zákona č. 253/1990 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ráz ročne prerokovať plat starostu.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č.
253/1990 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest zvýšenie platu starostovi obce pre rok 2014 ustanoveného podľa § 3 ods. 1
zákona o 11%.
Rôzne:
-

-

-

p. Kohút – ţiada starostu obce, aby zariadil odstránenie piesku na ceste do lomu, ktorý tam
má pán Štanga navezený.
Starosta obce oznámil, ţe sa začína v týchto dňoch začína s opravou Hlbokej cesty s tým, ţe
ide o vybudovanie časti kanalizácie a vyasfaltovanie.
p. Lihocká sa pýta starostu obce, prečo sa v prvom rade nezačala oprava cesty Jána Bottu,
ktorú pred výstavbou bytového domu sľubovali a ktorá sa veľmi zničila s nákladnými
autami, ktoré po nej vozili materiál na stavbu bytovky. Cesta je z hroznom stave o to horšie
je to keď prší. Za celé roky sa stále riešia len škola a škôlka ako keby nebolo v dedine nič
iné. Preto je uţ na čase začať dávať peniaze aj na cesty.
In. Špánik ozrejmil, ţe pri tvorbe rozpočtu sa zamerali na tri komunikácie, ktoré si ţiadajú
generálnu opravu a to sú Hlboká cesta, Jána Bottu a Hlavná. Keďţe časť Hlavnej cesty je
poškodená najmenej posunuli ju nakoniec. Ulica Jána Bottu je najväčšia a najnákladnejšia,
a preto s jej vybudovaním počítame aţ v roku 2015. Nie je to jednoduchá oprava ide
o odstránenie panelov, následne opravu vodovodného potrubia, na ktorom vznikajú stále
nové poruchy a aţ nakoniec sa môţe vyasfaltovať.
Starosta obce oznámil, ţe jedná aj s Ing. Bernátom, ktorý má v týchto dňoch zameriavať
cestu k p. Besedovi Petrovi a p. Karakovi. Ing. Bernát nám dá zároveň správu ako by bolo
najlepšie túto cestu vybudovať tak, aby bola prejazdná autom v kaţdom ročnom období.

17. Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 6/2014
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 17. júna 2014.
A. Berie na vedomie:
1. Overovateľov zápisnice Ivana Kováčika a Bc. Petra Iliaša a zapisovateľku Eriku
Sobotovú.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
4. Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2013
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013.
6. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia
obce Nitrianske Rudno k 31.12.2013.
7. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2014
8. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ Nitrianske Rudno k 31.03.2014
9. Čerpanie finančných prostriedkov MŠ Nitrianske Rudno k 31.03.2014
10. Ţiadosť Ing. Jána Drobca a manţelky Márie Drobcovej,
Pod Borinou 158/21, 972 26 Nitrianske Rudno o odpredaj majetku obce časť
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nehnuteľnosti evidovaná KN-C, pozemok parcela č. 579/1 – trvalý trávnatý
porast vo výmere cca 4m², k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ konaného dňa 17. júna 2014.
2. Návrhovú komisiu Ing. Stanislavu Cagáňovú a Ing. Martina Špánika.
3. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.04.2014.
4. a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 – bez výhrad
beţné príjmy /obec + ZŠ + MŠ/
1 318 712,73 €
beţné výdavky /obec + ZŠ + MŠ/
1 241 693,45 €
bilancia bežného rozpočtu
77 019,28 €
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
bilancia bežný a kapitálový rozpočet
finančné operácie príjmové
finančné operácia výdavkové
bilancia finančných operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

689 973,38 €
725 183,28 €
- 35 209,90 €
41 809,38 €
314 045,88 €
344 142,13 €
- 30 096,25 €
2 322 731,99 €
2 311 018,86 €
11 713,13 €

b) výsledok hospodárenia za rok 2013 – zostatok peňaţných prostriedkov vo výške
11 713,13 €
c) v súlade k § 15 ods. 1 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy pouţitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 vo výške 973,17 €
na
 tvorbu rezervného fondu obce vo výške ........................................530,09 €
 tvorbu fondu údrţby a opráv bytového domu 2 x 12 b. j. ...........443,08 €
5. V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí (dôvod
hodný osobitného zreteľa) zámer previesť majetok obce
o časť nehnuteľnosti evidovaná KN-C, pozemok parcela č. 579/1 – trvalý trávnatý
porast vo výmere cca 4m², k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1.
Kupujúci Ing. Ján Drobec a manţelka Mária Drobcová, Pod Borinou 158/21, 972 26
Nitrianske Rudno za cenu 8,30 €/m²
Dôvod: Parcela bezprostredne susedí s pozemkom parcela č. 580/4 vo vlastníctve
kupujúcich. Po zhotovení hospodárskej budovy postavenej na tejto parcele bolo
zistené, ţe časť strechy presahuje na par. č. 579/1
Náklady spojené s prevodom majetku hradia kupujúci.
6. Doplnok k VZN č. 7/2004 Poriadok pre pohrebiská na území obce Nitrianske
Rudno.
7. Zmenu Smerného územného plánu Nitrianske Rudno pre Rudolfa Hauskrechta,
Energetikov 14/8, 971 01 Prievidza z dôvodu výstavby rekreačnej chaty na
pozemku par. č. 1450/109 v k. ú. Nitrianske Rudno.
8. Z dôvodu nevymoţiteľnosti a premlčania vyradiť a odpísať z účtovníctva obce
pohľadávky:
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Daň z nehnuteľností
Priehrada s.r.o., Nitrianske Rudno 171, roky 2009 aţ 2012
(platobné výmery č. 98/2009, 779/2010, 802/2011, 829/2012) .............. 15 793,96 €
Daň za alkohol a tabakové výrobky:
PV č. 517/2002F ...................................... 111,50 €
PV č. 532/2002F ...................................... 83,22 €
PV č. 554/2001F ...................................... 145,09 €
PV č. 404/2003 ......................................... 66,79 €
Spolu ........................................................ 406,60 €
Daň za ubytovanie:
PV č. 27/2008/DZU ..................................... 79,40 € účet 319 7
Daň za užívanie verejného priestranstva:
PV č. 63/2005 ............................................... 98,79 € účet 319 6
Pokuty a penále:
Zmluvná pokuta, č. 2004 .......................... 313,68 € účet 318 1
Nájomné a služby v nebytových priestoroch:
Fa. č. 37/2004 ............................................. 47,07 €
Fa. č. 51/2004 ............................................. 77,77 €
Fa. č. 69/2004 ............................................. 77,77 €
Fa č. 91/2004 .............................................. 77,77 €
Fa č. 113/2004 ............................................ 77,77 €
Fa č. 134/2004 ............................................ 77,77 €
Fa č. 168/2004 ............................................ 77,77 €
Fa č. 179/2004 ............................................ 20,35 €
Fa č. 30/2005 .............................................. 35,08 €
Spolu ......................................................... 569,12 €
9. V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1990 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšenie platu starostovi obce pre rok
2014 ustanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona o 11%.
10. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez
parcelu číslo 166/4 a parcelu číslo 166/7 a právo uloţenia inţinierskych sietí
v prospech vlastníka CKN parcele číslo 96 a vlastníka stavby na parcele číslo 96,
k. ú. Nitrianske Rudno.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne vzhľadom k skutočnosti, ţe
zabezpečuje nevyhnutný prístup k rodinnému domu a pozemku.
Náklady spojené s vyhotovením zmluvy, návrhu na vklad vlastníctva a správne
poplatky znáša oprávnený z vecného bremena.

C. Ukladá:
1. Sociálnej komisii prešetriť všetkých opatrovaných a dať stanovisko
k opatrovateľskej sluţbe z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte
obce na rok 2014 v termíne do budúceho zasadania obecného zastupiteľstva.
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18. Záver
Keďţe program zasadnutia OZ bol prejednaný, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19,30 hod.

Overovatelia zápisnice:
Ivan Kováčik

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

Bc. Peter Iliaš

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

Zapisovateľka:
Erika Sobotová – pracovníčka OcÚ

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

V Nitrianskom Rudne, 20.06.2014

Jozef P R Š O
starosta obce
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