Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 10.11. 2014
Prílohy :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh na vyradenie majetku ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno
Plnenie rozpočtu obce, MŠ a ZŠ.
Návrh rozpočtovej zmeny za rok 2014- rozpočtové opatrenie č.4,5/2014.
Správa nezávislého audítora.
Návrh VZN a VZN č.4/2014 o miestnych daniach.......
Návrh VZN a VZN č.5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UP obce.
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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 :
Prítomní : 18 občanov obce
Začiatok zasadania OZ o 18.00 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 16.09. 2014.
6. Kontrola plnenia uznesení OZ.
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
Nitrianske Rudno a MŠ Nitrianske Rudno za školský rok 2013/2014.
8. Plnenie rozpočtu obce, ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 30.09.2014.
9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014.
10. Návrh VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
11. Návrh VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Nitrianske Rudno.
12. Došlá pošta – rôzne
- správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce za rok 2013.
13. Diskusia.
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.
2. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Vladimíra Vršku a Alenu Štrbákovú.
4. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Martina Špánika a Maroša Kohúta
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : Ing Martin Špánik a Maroš Kohút.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení : Vladimír Vrška, Alena
Štrbáková
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného
úradu.
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5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 16.09.2014.
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 16.09.2014, 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 16.09.2014 bola jednomyseľne
schválená.

6. Kontrola plnenia prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia prijatých uznesení vykonal hl. kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16.09.2014
od hl. kontrolóra obce.
7. Základná škola Nitrianske Rudno - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014.
Zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne sa zúčastnil riaditeľ školy – Mgr. Martin Škraban,
ktorý informoval poslancov o obsahu predloţenej správy.
Správa je prílohou tejto zápisnice.
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v ZŠ Nitrianske Rudno za školský rok 2013/2014 predloženú,
riaditeľom školy v zmysle §5 ods.7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Materská škola Nitrianske Rudno- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach materskej školy v šk. roku 2013/2014.
Zasadnutia OZ sa zúčastnila aj riaditeľka materskej školy p. Renáta Divékyová, ktorá
informovala, ţe uvedená správa bola prerokovaná v pedagogickej rade a v Rade školy
pri materskej škole a bola vypracovaná v zmysle zákona.
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch
a podmienkach v MŠ Nitrianske Rudno za školský rok 2013/2014, predloženú
riaditeľkou školy v zmysle § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Plnenie rozpočtu obce, ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 30.09.2014 – tvorí prílohu
zápisnice.
Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.09.2014 prečítal Ing. Martin
Špánik. Rozbor plnenia a čerpania je za III. štvrťroky 2014 a zodpovedá uvedenému
obdobiu.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno
k 30.09.2014.
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Materská škola Nitrianske Rudno – Čerpanie finančných prostriedkov k 30.09.2014.
/ 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 30.09.2014.
Základná škola Nitrianske Rudno – Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.09.2014.
/ 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 30.09.2014.
9. Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2014 – Rozpočtové
opatrenie č.4 / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.4/2014
Beţné príjmy :
Beţné výdavky :
Bilancia bežného rozpočtu

1 234 668,12
1 147 561,71
+ 87 106,41

Kapitalové príjmy :
204 750,00
Kapitalové výdavky:
305 821,23
Bilancia kapitálového rozpočtu : - 101 071,23 €
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia fin. operácií :

35 695,23 €
21 730,41
+ 13 964,82 €

Prijmy celkom :
Výdavky celkom :
Bilancia rozpočtu

1 475 113,35 €
1 475 113,35 €
-0-

Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2014 – rozpočtové opatrenie
č.5 / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Rozpočet sa mení zvýšením príjmov aj výdavkov z dôvodu, ţe od septembra 2014
zvýšením počtu detí v ŠKD sa otvorilo tretie oddelenie a tým aj potreba zamestnať
ďalšiu vychovávateľku.

5

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.5/2014
Beţné príjmy
Beţné výdavky

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

1 236 202,12
1 149 095,71
+ 87 106,41 €
204 750,00
305 821,23
- 101 071,23 €

Príjmy z fin. operácií
Výdavky z fin. operácií
+
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel :

35 695,23
21 730,41
13 964,82
1 476 647,35 €
1 476 647,35 €
-0-

10. Návrh VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
Kontrolór obce informoval, ţe je pripravený na schválenie Návrh VZN č.4/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Ďalej uviedol, ţe sa menil zákon a z tohto dôvodu bolo potrebné vypracovať nové
VZN č.4/2014. Sadzby vo VZN č. 4/2014 sa nemenia, zostávajú ako doteraz a sú
v ňom zahrnuté všetky miestne dane, daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.
OZ schvaľuje VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Nitrianske Rudno.
11. Návrh VZN č.5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Nitrianske Rudno.
Starosta obce predloţil Návrh VZN č.5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu obce Nitrianske Rudno.
Informoval, ţe je vypracovaný nový územný plán obce a je k tomu potrebné schváliť
VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Nitrianske
Rudno a nasledovné uznesenia :
OZ schvaľuje :
-

Územný plán Obce Nitrianske Rudno
VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce
Nitrianske Rudno
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OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne :
-

zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN – vyvesením
na úradnej tabuli najmenej na 15 dní

-

uloţiť schválený Územný plán obce na obecnom úrade, stavebnom úrade
a na príslušnom okresnom úrade

-

sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne
predpoklady na základe ktorých je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde
k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec
obstará doplnok a/ alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie

-

obstarať zmenu a/ alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné
na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.

-

pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce,
či nie sú potrebné zmeny a/ alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu.

12. Došlá pošta – rôzne
1. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce
za rok 2013.
Správu vypracovala Mgr. Ing. Katarína Šašková . V správe uviedla, ţe účtovné
informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe Obec Nitrianske Rudno za rok 2013
sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.decembru 2013.
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správe obce s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2013.
2. Základná škola Nitrianske Rudno – Návrh na vyradenie. / Návrh je prílohou
tejto zápisnice /.
Návrhy na vyradenie majetku ZŠ po uskutočnení riadnej inventarizácie
k 31.12.2014 :
a/ Návrh na vyradenie neodpisovaného majetku v celkovej hodnote 10 698,75 €.
b/ Návrh na vyradenie odpisovaného majetku v celkovej hodnote 877,81 €.
3. Materská škola – Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2014
/ Návrh je prílohou tejto zápisnice / .
Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31.12.2014 vykonala
inventarizačná komisia dňa 07.11.2014.
Celková suma DHM a majetku navrhnutého na vyradenie : 1 380,72 €.
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OZ schvaľuje vyradenie majetku obce v správe ZŠ Nitrianske Rudno podľa
predloženého zoznamu.
OZ schvaľuje vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske Rudno
podľa predloženého zoznamu.
4. Materská škola Nitrianske Rudno – Oznámenie o prevádzke MŠ počas
zimných sviatkov 2014/2015.
Riaditeľka materskej školy p. Renáta Divékyová listom oznámila, ţe prevádzka
materskej školy bude v čase zimných sviatkov od 29.12.2014 do 04.01.2015
prerušená. Dôvodom je predbeţné zisťovanie záujmu u rodičov o materskú
školu v jednotlivých triedach počas zimných sviatkov. Bolo prihlásených 7 detí,
čo je menej, ako je schválené OZ – 15 detí.
OZ súhlasí s návrhom riaditeľky Materskej školy Nitrianske Rudno
na prerušenie prevádzky MŠ v dobe od 29.12.2014 do 04.01.2015 z dôvodu,
malého počtu prihlásených detí.
5. Ministerstvo Školstva, Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej republiky
Stromová 1, Bratislava – zapoţičanie čestného názvu.
Starosta obce prečítal list, v ktorom komisia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR posúdila ţiadosť o zapoţičanie čestného názvu
„ Základná škola Miloša Kupca“ a konštatovala, ţe škole zapoţičanie čestného
názvu neodporúča na schválenie.
OZ berie na vedomie stanovisko komisie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky na zapožičanie čestných názvov škôl
a školských zariadení, ktorým zapožičanie čestného názvu „ Základná škola
Miloša Kupca“ pre Základnú školu Nitrianske Rudno neodporúča.
6. ATC Nitrianske Rudno – Ţiadosť o predĺţenie zmluvy
Spoločnosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o. má s Obcou Nitrianske Rudno
uzatvorenú Nájomnú zmluvu o prenájme areálu campingu v časti Priehrada.
V zmysle uvedenej zmluvy a násl. dodatkov je dohodnutá doba trvania nájmu
do 31.12.2015. Z tohto dôvodu poslanci OZ skonštatovali, aby nová nájomná
zmluva bola prerokovaná a schválená novozvoleným zastupiteľstvom.
OZ odkladá žiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o. Priehrada II/l
Nitrianske Rudno o predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2024
a doporučuje na rozhodnutie novozvolené OcZ, ktoré vzíde z volieb
do samosprávy obce 15.11.2014.
7. Starosta obce – sťaţnosť p. Mareka Haraga na prešetrenie vlastníkov pôdy
v časti obce Priehrada.
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V sťaţnosti p. Marek Harag upozorňuje, ţe p. Kopecký si prihradil prístupovú cestu
na súkromné pozemky a tým, zabránil prístupu vlastníkom na ich súkromné pozemky.
Starosta obce odpovedal, ţe k tejto veci bude jednanie na obecnom úrade
s JUDr. Milanom Sobotom dňa 13.11. 2014 o 15.00 hodine, kde by mal byť prítomný aj
p. Kopecký. Starosta obce pozval na jednanie aj p. Mareka Haraga, ktorý sa zúčastnil
zasadnutia OZ.
13. Diskusia :
Poslanci diskutovali počas rokovania OZ k jednotlivým bodom programu a do diskusie
sa nikto neprihlásil.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 8/2014
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 10. novembra 2014
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení : Vladimír Vrška, Alena Štrbáková 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.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.09.2014.
4. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno k 30.09.2014.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30.09.2014.
7. Správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správe obce
s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2013.
8. Stanovisko komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na zapoţičanie čestných názvov škôl a školských zariadení, ktorým
zapoţičanie čestného názvu „ Základná škola Miloša Kupca“ pre Základnú školu
Nitrianske Rudno neodporúča.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Martin Špánik a Maroš Kohút.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 10.11.2014.
2. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 16.09. 2014.
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ
Nitrianske Rudno za školský rok 2013/2014 predloţenú riaditeľom školy v zmysle
§ 5 ods.7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ
Nitrianske Rudno za školský rok 2013/2014 predloţenú riaditeľkou školy v zmysle §5
ods.7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 4/2014.
Beţné príjmy :
Beţné výdavky :
Bilancia bežného rozpočtu

1 234 668,12
1 147 561,71
+
87 106,41

Kapitalové príjmy :
204 750,00
Kapitalové výdavky:
305 821,23
Bilancia kapitálového rozpočtu : - 101 071,23 €
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia fin. operácií :

35 695,23 €
21 730,41
+ 13 964,82 €

Prijmy celkom :
Výdavky celkom :
Bilancia rozpočtu

1 475 113,35 €
1 475 113,35 €
-0-

6. Zmenu rozpočtu Obce Nitrianske Rudno na rok 2014 rozpočtovým opatrením
č.5/2014
Beţné príjmy
Beţné výdavky

1 236 202,12
1 149 095,71
+ 87 106,41 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

204 750,00
305 821,23
- 101 071,23 €

Príjmy z fin. operácií
Výdavky z fin. operácií

35 695,23
21 730,41
+ 13 964,82

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel :

1 476 647,35 €
1 476 647,35 €
-0-

7. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
Stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
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8. - Územný plán Obce Nitrianske Rudno.
- VZN č.5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Nitrianske
Rudno.
9. Vyradenie majetku obce v správe ZŠ Nitrianske Rudno podľa predloţeného zoznamu.
10. Vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske Rudno podľa predloţeného zoznamu.

D. Súhlasí :
1. S návrhom riaditeľky Materskej školy Nitrianske Rudno na prerušenie
prevádzky MŠ v dobe od 29.12.2014 do 04.01.2015 z dôvodu, malého počtu
prihlásených detí.

E. Ukladá : Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne
-

zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN – vyvesením
na úradnej tabuli najmenej na 15 dní

-

uloţiť schválený Územný plán obce na obecnom úrade, stavebnom úrade
a na príslušnom okresnom úrade

-

sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne
predpoklady na základe ktorých je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde
k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec
obstará doplnok a/ alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie

-

obstarať zmenu a/ alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné
na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.

-

pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce,
či nie sú potrebné zmeny a/ alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu.

F. Odkladá :
1. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o. Priehrada II/l Nitrianske Rudno
o predĺţenie nájomnej zmluvy do 31.12.2024 a doporučuje na rozhodnutie
novozvolené OcZ, ktoré vzíde z volieb do samosprávy obce 15.11.2014.
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14. Záver :
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
OZ o 19.30 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Vladimír Vrška

………………………….

Alena Štrbáková

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 10.11. 2014

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

