Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolané dňa 9. 12. 2014
________________________________________________________________

Prílohy:
1. Kontrola plnenia uznesení OcZ v Nitrianskom Rudne na zasadnutí OZ 9.12.2014
2. Správa o o činnosti a výsledkoch kontrol
3. VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze uţívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nitrianske Rudno
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, 2016 a 2017
5. Rozpočet obce na rok 2015
6. VZN č. 6/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2015.
7. Zmenu rozpočtu obce na rok 2014 – Rozpočtové opatrenie č. 8
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Prítomní:

- poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice,
- Jozef Pršo – starosta obce
- Nataša Luptáková – zapisovateľka
- traja občania
Začiatok zasadnutia OZ o 17,00 hodine.

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Návrh programu OZ
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení OZ
Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol
Návrh VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nitrianske Rudno
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017.
Návrh VZN č. 6/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
na rok 2015.
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014 – Rozpočtové opatrenie č. 8/2014.
Prevody a prenájmy majetku obce.
Rôzne a došlá pošta
Diskusia
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 občanov a viedol rokovanie OZ.
2. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami OZ.
3. Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Martina Špánika a Alenu Štrbákovú.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Špánik a Alena Štrbáková.
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Bc. Petra Iliaša a Ivana
Kováčika.
Za zapisovateľku určil Natašu Luptákovú – pracovníčku OcÚ.
OZ berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice Bc. Petra Iliaša
a Ivana Kováčika a zapisovateľku zápisnice Natašu Luptákovú.
5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia.
Starosta obce vyzval overovateľov zápisnice, aby sa vyjadrili k zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia OZ /zo dňa 10.11.2014 , či bola vyhotovená v zmysle
priebehu rokovania a či nemajú námietky.
Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 10. 11. 2014 bola jednomyseľne
schválená.
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6. Kontrola plnenia uznesení OZ
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 10.11. 2014 vykonal hlavný kontrolór
obce PhDr. Róbert Géczy. Tvorí prílohu zápisnice.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 10.
11. 2014 od hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho.
7. Správa HK o činnosti a výsledku kontrol
Hlavný kontrolór obce informoval poslancov o činnosti a výsledku kontrol, ktoré vykonal
na obecnom úrade. Tvorí prílohu zápisnice.
OZ berie na vedomie Správu o činnosti a výsledku kontrol od hlavného kontrolóra
obce PhDr. Róberta Géczyho.
8. Návrh VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v
čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd v podmienkach Obce Nitrianske Rudno.
Návrh VZN č. 3/2014 predniesol starosta obce a informoval všetkých, ţe poslancom
bol uvedený návrh doručený a tieţ bol zverejnený a neboli ţiadne pripomienky.
Tvorí prílohu zápisnice.
OZ schvaľuje VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd v podmienkach Obce Nitrianske Rudno.
9. Návrh rozpočtu na rok 2015 a roky 2016 a 2017.
Návrhy rozpočtov boli zverejnené vo vývesnej tabuli obce, boli doručené poslancom.
Pripomienky ani výhrady k rozpočtom neboli.
Kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 a roky 2016 a
2017, na základe ktorého odporučil obecnému zastupiteľstvu predloţený rozpočet obce
na rok 2015 schváliť. Tvorí prílohu zápisnice
OZ berie na vedomie:
a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, 2016
a 2017
b/ Návrh rozpočtu obce na roky 2015, 2016 a 2017.
OZ schvaľuje:
a/ v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy zostavovanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
b/ Rozpočet obce na rok 2015:
Beţné príjmy
Beţné výdavky

1 238 809,20 €
1 230 267,24 €
8 541,96 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

5 490,71 €
18 000,00 €
- 12 509,29 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

25 695,23 €
21 707,90 €
+ 3 967,33 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia rozpočtu

1 269 995,14 €
1 269 995,14 €
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10. Návrh VZN č. 6/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva na rok
2015.
Návrh VZN č. 6/2014, ktoré bolo zverejnené a zaslané poslancom predniesol Ing. Martin
Špánik. K uvedenému VZN č. 6/2014 neboli ţiadne pripomienky ani výhrady.
OZ schvaľuje VZN č. 6/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
na rok 2015.
Starosta obce – svojou ústnou ţiadosťou poţiadal obecné zastupiteľstvo o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 v počte 25 dní, pretoţe ju nemohol vyčerpať z dôvodu pracovnej vyťaţenosti.
OZ berie na vedomie ústnu žiadosť starostu obce Jozefa Pršu o náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku za kalendárny rok 2014 v počte 25 dní.
OZ schvaľuje v súlade s § 2 ods 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest poskytnutie náhrady platu
za nevyčerpanú dovolenku za kalendárny rok 2014 starostovi obce v počte 25 dní.
Náhradu platu vyplatiť vo vyúčtovaní platu za mesiac november 2014.
Starosta obce – navrhol odmenu kontrolórovi obce za kontrolnú činnosť obce a práce
nad rámec pracovnej činnosti.
OZ schvaľuje v súlade s § 18 c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2014 vo výške 8 % súčtu platov za rok
2014.
11. Návrh rozpočtovej zmeny – predniesol Ing. Martin Špánik, ktorý podrobne informoval
poslancov. Návrh rozpočtovej zmeny č. 8 bol poslancom doručený. Tvorí prílohu
zápisnice.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2014 – Rozpočtové opatrenie č. 8
Beţné príjmy
Beţné výdavky

1 245 368,12 €
1 157 261,71 €
+ 84 811,41 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

207 887,40 €
305 821,23 €
- 97 933,83 €

príjmy z finančných operácií
výdavky z finančných operácií

35 695,23 €
21 730,41 €
+ 13 964,82 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel

1 488 950,75 €
1 488 108,35 €
+
842,40 €
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12.,13. Prevody a prenájmy majetku, rôzne, došlá pošta
Ţiadosti týkajúce sa prevodu a prenájmu majetku a ţiadosti o poskytnutie dotácie,
sponzorského príspevku a ţiadosť o umiestnenie optických káblov sa nepreberali a poslanci
rozhodli, ţe sa odkladajú na prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ ţiadosť Bc. Patrície Blaháčovej, Cintorínska 468, Sebedraţie o odkúpenie časti pozemku
parcela č. 227/1 o výmere cca 50 m2 na účel postavenia budovy prevádzky kozmetiky
a kaderníctva,
b/ ţiadosť Ing. Petra Luptáka, Hlavná 545/83, Nitrianske Rudno o prenájom časti parcely
č. 166/1 na ulici Jána Bottu pri bytovom dome č. 714 na účel umiestnenia prenosnej
garáţe.
c/ ţiadosť Kynologického klubu NIKO Nitrianske Rudno o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2015,
d/ ţiadosť Centra sociálnych sluţieb – Bôrik, Ţltá 319/25, Nitrianske Pravno o sponzorský
príspevok pre klientov centra,
e/ ţiadosť spoločnosti KINET, s.r.o., Diviaky nad Nitricou 203 o umiestnenie optických
káblov na stĺpy miestneho rozhlasu a pouličného osvetlenia za účelom poskytovania
vysokorýchlostného internetu pre obyvateľov obce.
OZ odkladá :
a/ ţiadosť Bc. Patrície Blaháčovej, Cintorínska 468, Sebedraţie o odkúpenie časti pozemku
parcela č. 227/1 o výmere cca 50 m2 na účel postavenia budovy prevádzky kozmetiky
a kaderníctva,
b/ ţiadosť Ing. Petra Luptáka, Hlavná 545/83, Nitrianske Rudno o prenájom časti parcely
č. 166/1 na ulici Jána Bottu pri bytovom dome č. 714 na účel umiestnenia prenosnej
garáţe.
c/ ţiadosť Kynologického klubu NIKO Nitrianske Rudno o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2015,
d/ ţiadosť Centra sociálnych sluţieb – Bôrik, Ţltá 319/25, Nitrianske Pravno o sponzorský
príspevok pre klientov centra,
e/ ţiadosť spoločnosti KINET, s.r.o., Diviaky nad Nitricou 203 o umiestnenie optických
káblov na stĺpy miestneho rozhlasu a pouličného osvetlenia za účelom poskytovania
vysokorýchlostného internetu pre obyvateľov obce
na rokovanie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015.
14. Diskusia
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval poslancom OZ za spoluprácu v rokoch 2010-2014,
občanom a organizáciám, ktoré sa podieľali na rozvoji obce a zablahoţelal novozvolenému
starostovi obce p. Róbertovi Štrbákovi a novozvoleným poslancom.
Maroš Kohút – poslanec OZ sa spýtal či bola vykonaná inventarizácia majetku.
Jozef Pršo – starosta obce odpovedal, ţe sa vykonáva priebeţne.
15. Záver
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 17,40 hod.
Následne starosta obce pozval prítomných poslancov na malé občerstvenie pri príleţitosti
ukončenia funkcie starostu.
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Overovatelia zápisnice:
Bc. Peter Iliaš

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

Ivan Kováčik

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

Zapisovateľka:
Nataša Luptáková – pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne, 10. 12. 2014

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

Jozef P R Š O
starosta obce
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