Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 16.09. 2014
Prílohy :
1. Správa hl. kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
2. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na obdobie október - marec
3. Plnenie rozpočtu obce, MŠ a ZŠ.
4. Návrh rozpočtovej zmeny za rok 2014- rozpočtové opatrenie č.2.
5. Správa nezávislého audítora
6. Predloţenie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ
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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 :

Bc. Peter Iliaš – ospravedlnený
Milan Kútny – ospravedlnený
Maroš Kohút – ospravedlnený
Prítomní : 18 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 17.06. 2014.
6. Kontrola plnenia uznesení OZ.
7. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie október 2014 –
- marec 2015.
9. Plnenie rozpočtu obce, ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 30.06.2014.
10. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014.
11. Prevody majetku obce.
12. Rôzne
- ţiadosti o zmeny smerného územného plánu obce
- správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce k 31.12.2013
- ţiadosť mesta Bojnice o dotáciu na mzdy a prevádzku na dieťa s trvalým pobytom
v Obci Nitrianske Rudno, ktoré navštevuje CVČ / centrum voľného času / Junior
Bojnice,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. 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. Vladimíra Vršku a Ivana Kováčika
4. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Martina Špánika a Ing. Stanislavu Cagáňovú.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : Ing Martin Špánik a Ing. Stanislava
Cagáňová.
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OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zloţení : Vladimír Vrška, Ivan
Kováčik a určenie zapisovateľky p. Ivety Šílovej - pracovníčky obecného
úradu.
5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 17.06.2014.
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 17.06.2014, 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 17.06.2014 bola jednomyseľne
schválená.

6. Kontrola plnenia prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia prijatých uznesení vykonal hl. kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy.
Hlavný kontrolór obce informoval, ţe na minulých zasadaniach OZ / v dňoch
24.02.2014, 28.04.2014 / bolo uloţené Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne
zabezpečiť, spracovanie konceptu územného plánu obce a dať zamerať parcelu č. 1541/1
/ cesta k p. Besedovej / – tieto úlohy naďalej trvajú.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16.09.2014
od hl. kontrolóra obce.
7. Správa o činnosti a výsledku kontrol.
Správa je prílohou tejto zápisnice.
Správu prečítal hl. kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola zameraná na inventarizáciu
peňaţných prostriedkov v pokladni obce, kontrolu účtovných pokladničných dokladov
vyhotovených v mesiaci máj 2014 a kontrola dodrţiavania VZN č. 2/2008 o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku
kontrol.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie
október 2014 – marec 2015. / Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Plán kontrolnej činnosti predloţil a prečítal hl. kontrolór obce.
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie
október 2014 – marec 2015.
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9. Plnenie rozpočtu obce, ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 30.06.2014 – tvorí prílohu
zápisnice.
Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.06.2014 prečítal Ing. Martin
Špánik. Rozbor plnenia a čerpania je za I. polrok 2014 a zodpovedá uvedenému
obdobiu.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno
k 30.06.2014.
Materská škola Nitrianske Rudno – Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2014.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Čerpanie finančných prostriedkov materskej školy prečítal Ing. Martin Špánik.
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy
Nitrianske Rudno k 30.06.2014.
Základná škola Nitrianske Rudno – Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.06.2014.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Plnenie a čerpanie rozpočtu základnej školy prečítal Ing. Martin Špánik.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske
Rudno k 30.06.2014.
10. Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2014 – Rozpočtové
opatrenie č.2 / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
1*
10.2.0.2 – 611 - opatrovateľská sluţba – mzdy
4 154 eur + V
62* - opatrovateľská sluţba – odvody
470 eur + V
637014 – stravné
417 eur + V
637027 – dohody – lekárske posudky
60 eur + V
5 101 eur + V
04.5.1.2 – 635006 miestne komunikácie – opravy, údrţba

5 101 eur - V

Rozpočet sa nezmení. Zmena v rámci rozpočtových kapitol.
OZ schvaľuje rozpočtovú zmenu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2.
Pani Alena Štrbáková prišla na zasadnutie OZ o 17,30 hodine.
Prevody majetku obce.
Tomáš Šidlo Hlavná Nitrianske Rudno – ţiadosť o odkúpenie pozemku.
Ţiadateľ poţiadal o odkúpenie pozemku pod garáţou, ktorý sa nachádza v k.ú. Nitrianske
Rudno na parcele č. 227/38 pred bytovými jednotkami. Stavba – garáţ bola
skolaudovaná dňa 29.01.2014.
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OZ schvaľuje v zmysle Článku II. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej
dňa 9.12.2010 medzi Obcou Nitrianske Rudno a Tomášom Šidlom, Hlavná
Nitrianske Rudno a v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí / pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa / prevod majetku
obce
- nehnuteľnosť evidovanú v KN – parcela reg. „ C “ č. 227/88 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 21 m2v k.ú. Nitrianske Rudno vedená na LV č.1,
kupujúcemu Tomášovi Šidlovi, Hlavná 547/85, 972 26 Nitrianske Rudno.
Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci.
Ľudmila Talpašová, Hlavná Nitrianske Rudno – Ţiadosť o prevod nehnuteľnosti
parcely č. 227/89.
Ţiadateľka poţiadala o odkúpenie parcely č. 227/89 nachádzajúcu sa v k.ú. Nitrianske
Rudno na ulici Hlavná, oproti bytovým jednotkám.
OZ schvaľuje v zmysle Článku II. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej
dňa 4. 11. 2011 medzi obcou Nitrianske Rudno a Ľudmilou Talpašovou, Hlavná
Nitrianske Rudno a v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí ( pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa )
a prevod majetku obce
- nehnuteľnosť evidovaná v KN – parcela reg. „C“ č. 227/89 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 21 m2, kupujúcej Ľudmile Talpašovej,
972 26 Nitrianske Rudno. Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúca.
11. Rôzne.
1. Andrea Gregorová, Morovnianska cesta , Handlová - Ţiadosť o zmenu smerného
územného plánu obce.
Ţiadateľka poţiadala o zmenu smerného územného plánu obce na parc.
reg.“C“ č. 91 - záhrada o výmere 299 m2 a parc. reg. „ C“ č. 88 – záhrada o výmere
322 m2 za účelom výstavby rodinného domu. Uvedené parcely za nachádzajú
na ulici Jána Bottu.
OZ súhlasí so zmenou Smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno
na parcely č. 88 – záhrada o výmere 322 m2 a parc. č. 91 – záhrada
o výmere 299 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Jána Bottu,
za účelom výstavby rodinného domu pre ţiadateľku Andreu Gregorovú,
Morovnianska cesta , 972 51 Handlová.
2. Peter Harag, Mladých budovateľov, 972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o zmenu
smerného územného plánu obce na parcelu č. 260/2 v k.u. Nitrianske Rudno- časť
Vrchoviny na ulici Madvova.
Ţiadateľ ţiada o zmenu smerného územného plánu na uvedenú parcelu reg. E č. 260/2
z dôvodu, výstavby rodinného domu.
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OZ súhlasí so zmenou smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno na
parcelu reg. „E“ č. 260/2 v k.ú. Nitrianske Rudno, časť Vrchoviny
za účelom výstavby rodinného domu pre ţiadateľa Petra Haraga, trvale bytom
Mladých budovateľov č. 210/8, Nitrianske Rudno.
3. Martin Pánis, Ješková Ves, 972 25 Diviaky nad Nitricou – Ţiadosť o vyjadrenie
k moţnosti o vydaní stavebného povolenia.
Ţiadateľ ţiada na uvedené parcely č. 846/2, 846/3, 846/4 846/5 nachádzajúce sa
v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Madvova súhlas na výstavbu rodinného domu, keďţe
v územnom pláne obce nie sú určené na výstavbu.
OZ súhlasí so zmenou smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno na parcely
reg. „C“ č. 846/2 orná pôda o výmere 723 m2, parc. č. 846/3 orná pôda
o výmere 415 m2, parc. č. 846/4 – orná pôda o výmere 203 m2, parc. č. 846/5 – orná
pôda o výmere 600 m2 za účelom výstavby rodinného domu pre ţiadateľa Martina
Pánisa, trvale bytom Ješková Ves, 972 25 Diviaky nad Nitricou.
4. Oľga Kohútová, Hviezdoslavova , Nitrianske Rudno – Ţiadosť o súhlasné
stanovisko.
Ţiadateľka vo svojej ţiadosti ţiada súhlas na výstavu rodinného domu na uvedené
pozemky – parcely č. 1656/11 – trvalé trávne porasty o výmere 1 215 m2
a parc. č. 1656/12 – trvalé trávne porasty o výmere 1 216 m2.
Uvedené parcely sa nachádzajú na ulici Podhorská.
Medzi poslancami sa viedla diskusia, ohľadom pozemkov a ţiadateľov, ktorí
ţiadali zmeny smerného územného plánu obce pre účely výstavby rodinných domov.
Navrhli, aby tieto zmeny a pripomienky sa dali zapracovať do pripravovaného
smerného územného plánu obce .
Starosta obce odpovedal, ţe predloţené ţiadosti a pripomienky od občanov uţ boli
zapracované a bude naďalej jednať s p. Coplákom o zapracovanie ďalších ţiadosti.
Starosta obce ďalej informoval, ţe nie všade je povolená výstavba, nakoľko v určitých
lokalitách hrozí zosuv pôdy.
OZ súhlasí so zmenou smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno
na parcely reg. „C“ č. 1656/11 – trvalé trávne porasty o výmere 1 215 m2
a parc. č. 1656/12 - trvalé trávne porasty o výmere 1 216 m2 za účelom výstavby
rodinných domov pre Oľgu Kohútovú, Hviezdoslavova, Nitrianske Rudno.
5.Správa nezávislého audítora. / Tvorí prílohu zápisnice /
Starosta obce predloţil Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke k 31.12.2013, ktorú vypracovala Mgr. Ing. Katarína Šašková.
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce k 31.12.2013.
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5. Mesto Bojnice Mestský úrad, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice – Ţiadosť o ročnú
dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku v CVČ Junior Bojnice.
Mesto Bojnice, mestský úrad ţiada o poskytnutie dotácie vo výške 50,00 € na kaţdé
dieťa zo zoznamu detí, ktoré navštevujú v školskom roku 2013/2014 krúţky
organizované Centrom voľného času Junior v Bojniciach a majú evidovaný trvalý
pobyt v Nitrianskom Rudne.
OZ berie na vedomie ţiadosť Mesta Bojnice o ročnú dotáciu na mzdy
a prevádzku pre rok 2014 na dieťa s trvalým pobytom v obci Nitrianske Rudno,
ktoré navštevuje CVČ Junior Bojnice.
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2014 vo výške 30,- €
na dieťa vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom v Obci Nitrianske Rudno
prijaté do CVČ, za podmienky doloţenia čestného prehlásenia zákonného
zástupcu dieťaťa o celoročnej dochádzke dieťaťa do CVČ.
6. Materská škola Nitrianske Rudno – Predloţenie informácie
o pedagogicko - organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu a informáciu o počte prijatých detí do MŠ
v školskom roku 2014/2015.
Riaditeľka Materskej školy Renáta Divékyova predloţila obecnému zastupiteľstvu
v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 odsek 7 nasledovné údaje :
-

informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu

-

informáciu o počte prijatých detí do MŠ v školskom roku 2014/2015.
/ Do MŠ je prijatých 83 detí, z tohto 29 predškolákov a 14 detí mladších ako 3 roky .
V prevádzke sú 4 triedy v ktorých vyučuje 8 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov /.
OZ berie na vedomie Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálnotechnickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a informáciu o počte
prijatých detí do MŠ v školskom roku 2014/2015.

7. Materská škola Nitrianske Rudno – Informácia o pokračujúcom pretekaní strechy
materskej školy.
Na zasadnutí OZ v Nitrianskom Rudne bola prítomná aj riaditeľka materskej školy
p. Renáta Divékyová, ktorá upozornila na havarijný stav strechy na materskej škole.
Zdôraznila, ţe pretekajúca voda preteká priamo nad elektrickým zariadením
v práčovni a je veľká obava o zdravie zamestnankyne, taktieţ v časti kuchyne
voda presakuje v oblasti osvetlenia po dľţke stropných lámp a v blízkosti
elektrického vedenia. Z tohto dôvodu, ţiada o urýchlené riešenie opravy strechy.
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Starosta obce odpovedal, ţe tento týţdeň príde s predsedom stavebnej komisie
p. Vladimírom Vrškom do materskej školy a bude trvať na tom, aby čím skôr bola
táto strecha opravená.
OZ berie na vedomie Informáciu o pokračujúcom pretekaní strechy
Materskej školy Nitrianske Rudno.
9.

Základná škola, Školská č. 492/15, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o úpravu rozpočtu
ŠKD na rok 2014 .
Poţiadavka základnej školy zahŕňa zvýšenie platu zamestnankyne a septembrový
plat pre novú vychovávateľku. Táto poţiadavka je nevyhnutná z dôvodu,
navýšenia počtu detí v ŠKD na 83 ţiakov k 09.09.2014 a nevyhnutnosť otvorenia
3. oddelenia ŠKD z bezpečnostných a hygienických dôvodov.
OZ berie na vedomie Ţiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno o úpravu
rozpočtu ŠKD na rok 2014.
Všetky predloţené spisy a ţiadosti boli prerokované, starosta otvoril diskusiu.
13. Diskusia :
Starosta obce informoval, ţe sa pripravujú podklady na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci a v časti obce Priehrada, kanalizácia na ulici Hlboká cesta je
ukončená a v súčasnej dobe evidujeme cenové ponuky od firiem, ktoré zabezpečia
úpravu miestnej komunikácie asfaltovaním.
Ďalej starosta obce informoval, ţe cesta k p. Besedovej / za materskou školou
parc.č.1541/1 /je zameraná a vlastníci tejto nespevnenej miestnej komunikácii budú
prizvaní na obecný úrad za účelom jej odpredaja.
Pani Alena Štrbáková sa pýtala, ako je to s čistením potokov v obci, konkrétne
pri p. E. Plachej – na ul Školská.
Starosta obce odpovedal, ţe v súčastnosti pracovníci Povodia Váhu čistia potok
na konci ulice Jána Bottu, Školská a potom by mali začať s čistením potoka vedľa
hlavnej komunikácie.

14. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 7/2014
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 16. septembra 2014
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení : Vladimír Vrška, Ivan Kováčik a určenie
zapisovateľky p. Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16.09. 2014 od hlavného
kontrolóra obce.
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3.
4.
5.
6.

Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.06.2014.
Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno k 30.06.2014.
Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30.06.2014.

7. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
k 31.12.2013.
8. Ţiadosť Mesta Bojnice o ročnú dotáciu na mzdy a prevádzku pre rok 2014 na dieťa
s trvalým pobytom v Obci Nitrianske Rudno, ktoré navštevuje CVČ Junior Bojnice.
9. Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu a informáciu o počte prijatých detí do MŠ
v školskom roku 2014/2015.
10. Informáciu o pokračujúcom pretekaní strechy Materskej školy Nitrianske Rudno.
11. Ţiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno o úpravu rozpočtu ŠKD na rok 2014.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 16.09.2014.
2. Návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Martin Špánik a Ing. Stanislava Cagáňová.
3. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 17.06. 2014.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nitrianske Rudno na obdobie
október 2014 – marec 2015.
5. Rozpočtovú zmenu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2.
6. V zmysle Článku II. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 9.12.2010
medzi Obcou Nitrianske Rudno a Tomášom Šidlom, Hlavná Nitrianske Rudno
a v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí / pozemok
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa / prevod majetku obce
- nehnuteľnosť evidovanú v KN – parcela reg. „ C “ č. 227/88 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 21 m2 v k.ú. Nitrianske Rudno vedená na LV č.1, kupujúcemu
Tomášovi Šidlovi, Hlavná , 972 26 Nitrianske Rudno.
Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúci.
7. V zmysle Článku II. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej
dňa 4. 11. 2011 medzi Obcou Nitrianske Rudno a Ľudmilou Talpašovou, Hlavná
Nitrianske Rudno a v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí ( pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa ) a prevod majetku obce
- nehnuteľnosť evidovaná v KN – parcela reg. „C“ č. 227/89 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 21 m2, kupujúcej Ľudmile Talpašovej, Hlavná,
972 26 Nitrianske Rudno. Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúca.
8. Poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2014 vo výške 30,- € na dieťa
vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom v Obci Nitrianske Rudno prijaté
do CVČ Junior Bojnice, za podmienky doloţenia čestného prehlásenia zákonného
zástupcu dieťaťa o celoročnej dochádzke dieťaťa do CVČ.
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C. Súhlasí :
1. So zmenou Smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno
na parcely č. 88 – záhrada o výmere 322 m2 a parc. č. 91 – záhrada
o výmere 299 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Jána Bottu,
za účelom výstavby rodinného domu pre ţiadateľku Andreu Gregorovú,
Morovnianska cesta, 972 51 Handlová.
2.

So zmenou smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno na parcelu
reg. „E“ č. 260/2 v k.ú. Nitrianske Rudno, časť Vrchoviny za účelom výstavby
rodinného domu pre ţiadateľa Petra Haraga, trvale bytom Mladých budovateľov
Nitrianske Rudno.

3. So zmenou smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno na parcely
reg. „C“ č. 846/2 orná pôda o výmere 723 m2, parc. č. 846/3 orná pôda
o výmere 415 m2, parc. č. 846/4 – orná pôda o výmere 203 m2, parc. č. 846/5 – orná
pôda o výmere 600 m2 za účelom výstavby rodinného domu pre ţiadateľa Martina
Pánisa, trvale bytom Ješková Ves, 972 25 Diviaky nad Nitricou.
4. So zmenou smerného územného plánu obce Nitrianske Rudno
na parcely reg. „C“ č. 1656/11 – trvalé trávne porasty o výmere 1 215 m2
a parc. č. 1656/12 - trvalé trávne porasty o výmere 1 216 m2 za účelom výstavby
rodinných domov pre Oľgu Kohútovú, Hviezdoslavova, Nitrianske Rudno.

15. Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
OZ o 18.30 hodine.
Overovatelia zápisnice :
Ivan Kováčik
Vladimír Vrška

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 16.09. 2014

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

