Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 15.12.2014
Prílohy :

1.
2.
3.
4.

Prezenčná listina
Výsledky volieb
Sľub novozvoleného starostu obce
Sľub poslancov Obecného zastupiteľstva
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Robert Štrbák – starosta obce
Jozef Pršo – doterajší starosta obce
PhDr. Róbert Géczy – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka
Eva Moravanská – predsedkyňa MVK
Prítomní : cca 50 občanov obce
Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine
Program:
l. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Poverenie zastupovaním starostu obce.
5. Voľba poslanca oprávneného zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo v osobitných
prípadoch.
6. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
7. Určenie platu starostu obce
8. Poverenie poslanca uzatvárať manželstvá na Matričnom úrade v Nitrianskom Rudne.
9. Diskusia.
10. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce Jozef Pršo v zmysle § -u 12
odst.1 zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Otvorenie :
Zasadnutie OZ otvoril a až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce viedol
doterajší starosta obce Jozef Pršo. Privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva a oboznámil ich s priebehom rokovania.
Starosta obce Jozef Pršo požiadal predsedkyňu volebnej komisie p. Evu Moravanskú,
aby oznámila výsledky volieb na funkciu starostu obce, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
Po jej oznámení starosta obce Jozef Pršo, vyzval novozvoleného starostu obce Roberta
Štrbáka aby zložil zákonom predpísaný „ sľub starostu.“
Novozvolený starosta obce Robert Štrbák zložil zákonom predpísaný sľub. Po zložení
sľubu, doterajší starosta obce Jozef Pršo odovzdal Robertovi Štrbákovi insígnie obce
a predsedkyňa MVK – Eva Moravanská mu odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu
obce .
Starosta obce Robert Štrbák požiadal predsedkyňu MVK Evu Moravanskú, aby oznámila
výsledky volieb poslancov do obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne.
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Poslanci zložili predpísaný „ sľub poslanca“ a predsedkyňa MVK Eva Moravanská im
odovzdala „ osvedčenie o zvolení za poslanca do obecného zastupiteľstva“ v Nitrianskom
Rudne.
Zápis zo slávnostného zasadnutia novozvoleného Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne zo dňa 15.12.2014 je vykonaný v pamätnej knihe obce Nitrianske
Rudno.
Po vykonaní tohto slávnostného aktu, starosta obce Robert Štrbák predniesol príhovor,
v ktorom okrem iného poďakoval spoluobčanom za účasť vo voľbách a hlavne
za prejavenú dôveru.
Ďalej poďakoval aj odchádzajúcim poslankyniam, poslancom a bývalému starostovi
obce Jozefovi Pršovi za doterajšiu prácu a poprial im veľa zdravia, pracovných
a osobných úspechov.
Po prednesení príhovoru, sa vedenia zasadnutia ujal starosta obce Robert Štrbák.
1. Návrh programu zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2014.
Starosta obce Robert Štrbák predniesol program rokovania OZ.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol Vladimíra Vršku a Ing. Ľuboša Hronca.
OZ berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice Vladimíra Vršku,
Ing. Ľuboša Hronca a za zapisovateľku Ivetu Šílovú
3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Petra Rambalu a Ing. Róberta
Kluvanca.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Rambala a Ing. Róbert
Kluvanec.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Petra Rambalu, aby
prečítal prvé dve uznesenia o tom, že OZ berie na vedomie výsledky volieb
a zloženie sľubu starostu obce a poslancov OZ.
OZ berie na vedomie :
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané dňa 15.11.2014,
b) vystúpenie novozvoleného starostu obce.
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OZ konštatuje,
a) že novozvolený starosta obce Robert Štrbák zložil zákonom podpísaný sľub
starostu obce,
b) že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva :
Ján Výškrabka, Ing. Peter Rambala, Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert
Kluvanec, Milan Kútny, JUDr. Milan Sobota, Ing. Martin Špánik, Vladimír
Vrška a Ing. Ľuboš Hronec zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

4. Poverenie zastupovaním starostu obce.
Starosta obce navrhol za zástupcu starostu obce Jána Výškrabku, ktorý vo voľbách
získal najväčší počet hlasov a aktívne sa zapája do diania v našej obci.
OZ berie na vedomie, že starosta obce v súlade s § 13b ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení poveruje Jána Výškrabku zastupovaním starostu obce
v rozsahu okruh úkonov a činnosti, ktoré je oprávnená vykonávať a ktoré tvoria
prílohu tohto uznesenia.

5. Voľba poslanca oprávneného zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo v osobitných
prípadoch.
Starosta obce informoval, že na pracovnom stretnutí sa dohodli poveriť touto
funkciou Ing. Ľuboša Hronca.
Proti tomuto návrhu nemal nikto pripomienku.
OZ poveruje poslanca Ing. Ľuboša Hronca zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods.5 tretia veta a odst.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
6. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
Starosta obce informoval, že na pracovnom stretnutí sa dohodli zriadiť päť komisií
a následne navrhli voľbu ich predsedov :
a. komisiu finančnú a podnikateľských aktivít – predseda Ing. Peter Rambala,
b. komisiu sociálnych vecí vecí – predseda Ing. Rudolf Hronec
c. komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadkupredseda JUDr. Milan Sobota
d. komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a šport – predseda Ján Výškrabka,
e. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – predseda Milan Kútny.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu.
Dohodli sa, že do budúceho zasadnutia OZ pripravia návrh členov do komisií.
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OZ zriaďuje ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány :
a) komisiu finančnú a podnikateľských aktivít,
b) komisiu sociálnych vecí,
c) komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
d) komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
e) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov.

OZ volí :
a) Ing. Petra Rambalu za predsedu komisie finančnej, podnikateľských aktivít.
b) Ing. Rudolfa Hronca za predsedu sociálnej komisie.
c) JUDr. Milana Sobotu za predsedu komisie výstavby, životného prostredia
a ochrany verejného poriadku.
d) Jána Výškrabku za predsedu komisie kultúry , vzdelávania, športu a mládeže.
e) Milana Kútneho za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov .
7. Určenie platu starostu obce.
Ing. Peter Rambala informoval, že obecnému zastupiteľstvu okrem iných povinnosti,
ukladá zákon o obecnom zriadení povinnosť určiť plat starostu obce.
Základný plat starostu obce je v zákone o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest ustanovený ako súčin priemerný zárobok
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok
a koeficientu podľa počtu obyvateľov.
Koeficient pre obce s počtom obyvateľov 1 001 až 3 000, kde patrí aj Obec Nitrianske
Rudno je 1,98. Takto ustanovený plat môže OZ zvýšiť starostovi obce až o 70%.
Ing. Peter Rambala predkladal OZ návrh na zvýšenie platu starostu obce, ktorý je
zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest ustanovený vo výške 1,98 násobku priemerného zárobku zamestnanca
v národnom hospodárstve o 10%.
OZ berie na vedomie poslanecký návrh Ing. Petra Rambalu na zvýšenie platu
starostu obce, ktorý je zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest ustanovený vo výške 1,98 násobku
priemerného zárobku zamestnanca v národnom hospodárstve o 10%.
OZ schvaľuje v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ustanovený plat starostu
obce podľa § 3 ods. 1 zvýšený v súlade s § 4 ods.2 zákona o 10%. / t.j. 1795 eur /.
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8. Poverenie poslanca uzatvárať manželstvá na Matričnom úrade
v Nitrianskom Rudne.
Starosta obce informoval, že na pracovnom stretnutí navrhli p. Ing. Rudolfa
Hronca. Keďže poslanci OZ nemali žiadne námietky a pripomienky k preloženému
návrhu, starosta obce požiadal hlasovať za predložený návrh.
OZ konštatuje, že starosta obce je podľa §4 ods.1 zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený uzatvárať
manželstvá na Matričnom úrade v Nitrianskom Rudne.
OZ poveruje v súlade § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov poslanca Ing. Rudolfa Hronca uzatvárať
manželstva na Matričnom úrade v Nitrianskom Rudne.

9. Diskusia :
Keďže všetky spisy, návrhy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
Starosta obce na záver pozval všetkých na Vianočný koncert, ktorý sa bude
konať dňa 21.12.2014 o 15.30 hodine na nádvorí obecného úradu, kde bude
o občerstvenie postarané.
Do diskusie sa prihlásil p. Jozef Pršo, ktorý poďakoval občanom, podnikateľom,
bývalým poslancom, riaditeľovi školy, riaditeľke materskej školy, pánovi dekanovi
za dobrú spoluprácu a zaželal všetkým veľa zdravia, úspechov v ďalšej práci
a príjemné ničím nerušené vianočné sviatky a novozvolenému starostovi obce veľa
zdravia, síl a pracovných úspechov.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 1/2014
z ustanovujúceho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2014
A. Berie na vedomie :
1. Určenie overovateľov zápisnice Vladimíra Vršku a Ing. Ľuboša Hronca
a za zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu.
2. a) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané dňa 15.11.2014,
b) vystúpenie novozvoleného starostu obce.
3/ berie na vedomie, že starosta obce v súlade s § 13b ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení poveruje Jána Výškrabku zastupovaním starostu obce
v rozsahu okruh úkonov a činnosti, ktoré je oprávnená vykonávať a ktoré tvoria
prílohu tohto uznesenia.
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4. / Poslanecký návrh Ing. Petra Rambalu na zvýšenie platu starostu obce, ktorý je
zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest ustanovený vo výške 1,98 násobku priemerného zárobku
zamestnanca v národnom hospodárstve o 10% .
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 15.12.2014
2. V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest ustanovený plat starostu obce
podľa § 3 ods. 1 zvýšený v súlade s § 4 ods.2 zákona o 10% ( t.j. 1 795 eur ).
C. Zriaďuje :
a)
b)
c)
d)
e)

komisiu finančnú a podnikateľských aktivít,
komisiu sociálnych vecí,
komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.

D. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Rambala a Ing. Róbert Kluvanec.
2. a) Ing. Petra Rambalu za predsedu komisie finančnej, podnikateľských aktivít.
b) Ing. Rudolfa Hronca za predsedu sociálnej komisie.
c) JUDr. Milana Sobotu za predsedu komisie výstavby, životného prostredia
a ochrany verejného poriadku.
d) Jána Výškrabku za predsedu komisie kultúry , vzdelávania, športu a mládeže.
e) Milana Kútneho za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
E. konštatuje,
1. a) že novozvolený starosta obce Robert Štrbák zložil zákonom podpísaný sľub
starostu obce,
b) že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva :
Ján Výškrabka, Ing. Peter Rambala, Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert
Kluvanec, Milan Kútny, JUDr. Milan Sobota, Ing. Martin Špánik, Vladimír
Vrška a Ing. Ľuboš Hronec zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
c) že starosta obce je podľa §4 ods.1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oprávnený uzatvárať manželstvá na Matričnom
úrade v Nitrianskom Rudne.
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F. Poveruje :
1. Ing. Rudolfa Hronca, uzatvárať manželstvá na Matričnom úrade
v Nitrianskom Rudne v súlade § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 18.00 hodine
a pozval všetkých zúčastnených na malé občerstvenie.

Overovatelia zápisnice
Vladimír Vrška
Ing. Ľuboš Hronec

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

Nitrianskom Rudne dňa 15.12.2014

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

