Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 26.januára 2015
Prílohy :

1.

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.

2. Zoznamy vyradeného majetku obce, v ATC, v kniţnici, MŠ Nitrianske Rudno.
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Robert Štrbák – starosta obce
PhDr. Róbert Géczy – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka
Neprítomní :
Prítomní : 8 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. Kontrola plnenia uznesení OZ.
6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014
7. Voľba členov komisií OcZ z radov poslancov a obyvateľov obce.
8. Prevody majetku obce.
9. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno a Rady školy
pri MŠ Nitrianske Rudno.
10. Delegovanie zástupcu obce do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región Horná Nitra – Bojnice.
11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 13
zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.
Privítal poslancov a prítomných občanov.
2. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol, vypustiť z programu rokovania bod 5 – Kontrolu plnenia uznesení
OZ z dôvodu, ţe neboli na minulom zasadnutí schválené ukladacie uznesenia.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Petra Rambalu a Ing. Martina Špánika.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Peter Rambala a Ing Martin
Špánik.
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána Výškrabku a Vladimíra Vršku.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení p. Jána Výškrabku
Vladimíra Vršku a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
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6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.
Správu prečítal hl. kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe
schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2014. Rozsah kontrolnej činnosti
a plnenie úloh hlavného kontrolóra obce boli v priebehu roka 2014 v súlade s § 18d
a § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Správa je prílohou tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
za rok 2014.
7. Voľba členov komisií OcZ z radov poslancov a obyvateľov obce.
Na ustanovujúcom zasadnutí obecné zastupiteľstvo zriadilo pre volebné
obdobie 2014 – 2018 komisie obecného zastupiteľstva a zároveň si schválilo jej
predsedov. Starosta obce informoval, ţe tieto komisie treba doplniť z radov
poslancov, obyvateľov obce, ktorí budú v týchto komisiách pracovať.
Predsedovia jednotlivých komisií si pripravili návrh na doplnenie členov svojích
komisií :
Obecné zastupiteľstvo
I.
volí:
a) za členov komisie finančnej a podnikateľských aktivít Ing. Martina Špánika,
Ing. Róberta Kluvanca, Ing. Stanislavu Cagáňovú,
b) za členov sociálnej komisie Ing. Petra Rambalu, Milana Kútneho, Janku Besedovú
a Ľubicu Pánisovú,
c)

za členov komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Ing. Rudolfa Hronca, Vladimíra Vršku a Ivana Kaňu,

d) za členov komisie kultúry, vzdelávania, športu a mládeže Ing. Rudolfa Hronca,
Ing. Ľuboša Hronca, Vieru Jurenkovú,
e) za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Jána Výškrabku a JUDr. Milana Sobotu.

8. Prevody majetku obce.
1. Starosta obce informoval, ţe sa jedná o prevod pozemkov vo vlastníctve obce
- parcely reg. C č. 753/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5m2
a parcela reg. C č. 753/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2
pre kupujúcu p. Duchoňovú.
Prevod týchto pozemkov schválilo OcZ ako dôvod hodný osobitného zreteľa uznesením
č. 3/2014 – B/3 zo dňa 24.2.2014 za cenu 8,40 eur/m2.
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Po vypracovaní kúpno-predajnej zmluvy p. Duchoňová nesúhlasila s navrhovanou
cenou 8,40 eur/m2 nakoľko pozemok dlhodobo uţíva a uvedené pozemky boli
pričlenené k jej záhrade v súvislosti s výstavbou miestnej komunikácie a ţiadala
o zníţenie uvedenej ceny za m2.
Poslanci obecného zastupiteľstva po rokovaní s p. Duchoňovou navrhli
cenu : 1,60 eur/ m2.
Obecné zastupiteľstvo
I. r u š í :
uznesenie č. 3/2014 – B/3 zo dňa 24. 2. 2014 , ktorým v súlade s § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa)
schválilo prevod majetku obce – novovytvorené parcely podľa GP č. 5/2012
zo dňa 13. 03. 2012 vyhotovený GEOmark s. r. o., Švéniho 6, Prievidza:
 pozemok - parcela č. CKN 753/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5m²,
k. .ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1,
 pozemok - parcela č. CKN 753/2 – zastavaná plocha o výmere 16 m², k. ú.
Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1
kupujúcej Anne Duchoňovej, bytom Nitrianske Rudno za cenu 8,40 €/m².
II. 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) prevod novovytvorených parciel podľa GP č. 5/2012
zo dňa 13.03.2012 vyhotovený GEOmark s. r. o., Švéniho 6, Prievidza:
 pozemok parcela č. CKN 753/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5m²,
k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1,
 pozemok parcela č. CKN 753/2 – zastavaná plocha o výmere 16m², k. ú.
Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1
kupujúcej Anne Duchoňovej, bytom Nitrianske Rudno
za cenu 1,60 eur/m2 z dôvodu zosúladenia vlastníckeho vzťahu s dlhodobým
uţívacím stavom. Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúca.
2. Ing. Peter Lupták Nitrianske Rudno - ţiadosť o prenájom časti parcely č. 166/1
na ulici Jána Bottu pri bytovom dome č. 714.
Ţiadateľ poţiadal o prenájom časti parcely č. 166/1 na ulici Jána Bottu č.714
pri bytovom dome za účelom umiestnenia dočasnej stavby – garáţe.
Starosta obce informoval, ţe bola vykonaná obhliadka na umiestnenie dočasnej
stavby – garáţe ale priestor nevyhovoval, pretoţe je tam vedené elektrické
napätie.
Obecné zastupiteľstvo z a m i e t a :
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.
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9. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno a Rady
školy pri MŠ Nitrianske Rudno.
Starosta obce informoval, ţe v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve obec deleguje a odvoláva svojich zástupcov do rád škôl, ktorých je
zriaďovateľom. V ich radách pôsobili aj poslanci, ktorí neboli zvolení v posledných
komunálnych voľbách a preto sa OZ rozhodlo delegovať do týchto rád poslancov,
ktorí poslanecký mandát majú.
Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Rambala predniesol návrh uznesenia
k tomuto bodu:
Obecné zastupiteľstvo
I. o d v o l á v a :
v súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve zástupcov obce Ing. Stanislavu Cagáňovú
a Maroša Kohúta z Rady školy pri Materskej škole Nitrianske Rudno,
II. d e l e g u j e
poslancov Ing. Rudolfa Hronca, Jána Výškrabku v zmysle § 25 ods. 5 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zástupcov
obce do Rady školy pri Materskej škole Nitrianske Rudno.
Obecné zastupiteľstvo
I. o d v o l á v a :
v súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve zástupcov obce Alenu Štrbákovú, Ivana
Kováčika a Bc. Petra Iliaša z Rady školy pri Základnej škole Nitrianske Rudno,
II. d e l e g u j e :
poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne Ing. Petra Rambalu,
Ing. Ľuboša Hronca a Ing. Róberta Kluvanca v zmysle § 25 ods. 5 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zástupcov
obce do Rady školy pri Základnej škole Nitrianske Rudno.

10. Delegovanie zástupcov obce do orgánov oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Horná Nitra – Bojnice.
Starosta obce informoval, ţe Obec Nitrianske Rudno je členom oblastnej
organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice. V súvislosti
s pripravovaným valným zhromaţdením tejto organizácie sme boli poţiadaní , aby
sme do jej riadiacich orgánov delegovali zástupcu našej obce. Po porade s poslancami
bol za kandidáta do predstavenstva tejto organizácie navrhnutý starosta obce.
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Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie Valného zhromaţdenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región
Horná Nitra – Bojnice (OOCR RHNB) zo dňa 26. 11. 2014 delegovať nových
zástupcov do orgánov OOCR RHNB v súvislosti s výsledkami volieb do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 15. 11. 2014.
II. s c h v a ľ u j e
starostu obce Roberta Štrbáka za kandidáta Obce Nitrianske Rudno
do predstavenstva OOCR RHNB.
III. o d p o r ú č a
starostovi obce Nitrianske Rudno Robertovi Štrbákovi, zúčastniť sa valného
zhromaţdenia OOCR RHNB.
11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Starosta obce informoval o moţnej realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Predloţil ponuky od SSE , Ing. Zdenka Katrenu Classic Computer Nitrianske
Rudno a od spoločnosti AE konzultanti s.r.o., Zámocká 3, Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce, zvolať rokovanie poslancov
s odborníkom v oblasti verejného osvetlenia.

12. Rôzne .
Starosta obce informoval, ţe matričný úrad na začiatku kaţdého nového volebného
obdobia predkladá OZ návrh na schválenie miesta a času uzatvárania manţelstiev
na našom matričnom úrade.
Obecné zastupiteľstvo určuje :
a) obradnú miestnosť v budove Obecného úradu v Nitrianskom Rudne za úradnú
sobášnu miestnosť Matričného úradu v Nitrianskom Rudne,
b) piatok a sobotu za sobášne dni na Matričnom úrade v Nitrianskom Rudne.
Starosta obce predloţil Návrh na vyradenie majetku obce po vykonanej inventarizácii.
OZ schvaľuje vyradenie majetku obce umiestneného v ATC Nitrianske Rudno,
v knižnici, v MŠ Nitrianske Rudno a drobnej prevádzke podľa predložených
zoznamov.
/ Zoznamy tvoria prílohu tejto zápisnice /.
OZ poveruje komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného
poriadku, ktorá pripraví návrh na zlikvidovanie vyradeného majetku.
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Keďţe všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
13. Diskusia :
Starosta obce informoval, ţe p. Anton Pršo v polyfunkčnom objekte na ulici Hlavná,
za obecným úradom ponúka do prenájmu miestnosť pre klub dôchodcov za cenu 120 €
za mesiac.
Starosta obce ďalej uviedol, ţe v obci by sa mala vybudovať kanalizácia, ktorej
navrhovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica.
V tejto veci sa začalo konať v roku 2014. Presný názov : Aglomerácia –Nitrianske
Rudno : Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno –
kanalizácia a ČOV. Kanalizácia by sa mala budovať cez uvedené obce .
ČOV / čistička odpadových vôd / sa má vybudovať vedľa uţ jestvujúcej ČOV.
Na obecnom úrade je uţ vypracovaný aj projekt do ktorého je moţné nahliadnuť.
Starosta obce informoval, ţe do kaţdej domácnosti pošle podrobnú informáciu
o vybudovaní kanalizácie, aby sa občania mohli k tejto veci vyjadriť. Taktieţ vyjadril
nespokojnosť, ţe občania o tejto záleţitosti neboli vôbec informovaní v roku 2014.
Je vypracovaný projekt, technická správa a financovať by sa to malo z euro fondov.
Starosta obce informoval, ţe dňa 31.01.2015 o 9.00 hod. sa koná v Diviackej Novej Vsi
školenie pre starostov a poslancov a kto by mal záujem z poslancov sa školenia
zúčastniť aby sa nahlásil starostovi obce.
Cieľom seminára je ponúknuť novozvoleným predstaviteľom samosprávy výklad
zákona o obecnom zriadení / č. 369/1990 Zb. /a prednášať bude JUDR. Helena
Spišiakova – pracovníčka Mestského úradu Nitra.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Ľuboš Hronec, ktorý sa pýtal, či je vybudovanie
kanalizácie v obci nutné nakoľko sa to týka len tých obcí, ktoré majú počet obyvateľov
nad 2 000. Ďalej uviedol, ţe na ulici Jána Bottu by bolo dobré vymeniť vodovodné
potrubie, pretoţe sú tam časté poruchy.
Starosta obce odpovedal, ţe táto investícia – výmena vodovodného potrubia je uţ
nahlásená Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a v rámci ich moţnosti plánujú
vymeniť spomínané potrubie.
Pani Petrisková sa pýtala, či je moţné pred bytovkami umiestniť kontajnery namiesto
popolníc.
Starosta obce odpovedal kladne, len ich musíme najprv zakúpiť.
Pán Marek Harag sa prihlásil do diskusie a sťaţoval sa, ţe do dnešného dňa nedostal
odpoveď na jeho sťaţnosť, ktorú písal na obecný úrad a upozorňoval na čierne stavby,
ktoré zabraňujú prístupu súkromným osobám na ich pozemky .
Ďalej upozornil, ţe potok vedľa hlavnej cesty je veľmi znečistený a je potrebné
ho pravidelne čistiť.
Starosta odpovedal, ţe potoky sú v Správe povodia hornej Nitry / Slovenský
vodohospodárky podnik / a kaţdý rok potoky v našej obci čistia.
Starosta obce odpovedal, ţe vie o písomnej sťaţnosti p. Haraga, a bude trvať na tom,
aby bola čím skôr vybavená.
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14. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie OZ
o 19.30 hodine.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 1/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 26. januára 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabu , Vladimíra Vršku
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.
3. Uznesenie Valného zhromaţdenia Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Horná Nitra – Bojnice ( OOCR RHNB ) zo dňa 26.11.2014
delegovať nových zástupcov do orgánov OOCR RHNB v súvislosti
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Peter Rambala a Ing. Martin Špánik.
2. a) členov komisie finančnej a podnikateľských aktivít Ing. Martina Špánika,
Ing. Róberta Kluvanca, Ing. Stanislavu Cagáňovú
b) členov sociálnej komisie Ing. Petra Rambalu, Milana Kútneho, Janku
Besedovú a Ľubicu Pánisovú
c) členov komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Ing. Rudolfa Hronca, Vladimíra Vršku a Ivana Kaňu.

d) členov komisie kultúry, vzdelávania, športu a mládeže Ing. Rudolfa
Hronca, Ing. Ľuboša Hronca, Vieru Jurenkovú.
e) členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Jána Výškrabku a JUDr. Milana Sobotu.
C. Schvaľuje :
1.

Program rokovania OZ zo dňa 26.01.2015.

2.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí (dôvod
hodný osobitného zreteľa) prevod novovytvorených parciel podľa GP č. 5/2012
zo dňa 13.03.2012 vyhotovený GEOmark s. r. o., Švéniho 6, Prievidza:
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 pozemok parcela č. CKN 753/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5m²,
k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1,
 pozemok parcela č. CKN 753/2 – zastavaná plocha o výmere 16m², k. ú.
Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1
kupujúcej Anne Duchoňovej, bytom Nitrianske Rudno
za cenu 1,60 eur/m2 z dôvodu zosúladenia vlastníckeho vzťahu s dlhodobým
uţívacím stavom. Náklady spojené s prevodom majetku hradí kupujúca.
3. Vyradenie majetku obce umiestneného v ATC Nitrianske Rudno, v kniţnici,
v MŠ Nitrianske Rudno a drobnej prevádzke podľa predloţených zoznamov
4. Starostu obce Roberta Štrbáka za kandidáta Obce Nitrianske Rudno
do predstavenstva OOCR RHNB.
D. Ruší :
1. Uznesenie č. 3/2014 – B/3 zo dňa 24. 2. 2014 , ktorým v súlade s § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného
zreteľa) schválilo prevod majetku obce – novovytvorené parcely podľa GP
č. 5/2012 zo dňa 13. 03. 2012 vyhotovený GEOmark s. r. o., Švéniho 6,
Prievidza:
 pozemok - parcela č. CKN 753/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5m²,
k. .ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1,
 pozemok - parcela č. CKN 753/2 – zastavaná plocha o výmere 16 m², k. ú.
Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1
kupujúcej Anne Duchoňovej, bytom Nitrianske Rudno 213/14
za cenu 8,40 €/m².
E. Odvoláva :
1. V súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve zástupcov obce Ing. Stanislavu Cagáňovú
a Maroša Kohúta z Rady školy pri Materskej škole Nitrianske Rudno.
2. V súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
školstve a školskej samospráve zástupcov obce Alenu Štrbákovú, Ivana
Kováčika a Bc. Petra Iliaša z Rady školy pri Základnej škole Nitrianske
Rudno.
F. Deleguje :
1. Poslancov Ing. Rudolfa Hronca, Jána Výškrabku v zmysle § 25 ods. 5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
zástupcov obce do Rady školy pri Materskej škole Nitrianske Rudno.
2. Poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne Ing. Petra
Rambalu, Ing. Ľuboša Hronca a Ing. Róberta Kluvanca v zmysle § 25 ods. 5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole Nitrianske Rudno.
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G. Odporúča :
1. Starostovi obce Nitrianske Rudno Robertovi Štrbákovi zúčastniť sa
Valného zhromaţdenia OOCR RHNB.
2. Starostovi obce Robertovi Štrbákovi, zvolať rokovanie poslancov
s odborníkom v oblasti verejného osvetlenia.
H. Určuje :
1. a) obradnú miestnosť v budove Obecného úradu v Nitrianskom Rudne za úradnú
sobášnu miestnosť Matričného úradu v Nitrianskom Rudne,
b) piatok a sobotu za sobášne dni na Matričnom úrade v Nitrianskom Rudne.
CH. Poveruje :
1. Komisiu výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktorá
pripraví návrh na zlikvidovanie vyradeného majetku.
I. Zamieta :
1. Ţiadosť Ing. Petra Luptáka, Nitrianske Rudno
o prenájom časti parcely 166/1 na ulici Jána Bottu pri bytovom dome č. 714
na účel umiestnenia prenosnej garáţe.

Overovatelia zápisnice :
Ján Výškrabka

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

Vladimír Vrška

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 26.01. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

