Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 23.februára 2015
Prílohy :

1.

Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno

2. Kontrola plnenia uznesení OcZ od hl. kontrolóra obce.
3. Rokovací poriadok OcZ Nitrianske Rudno
4. Stanovisko – Nadstavba hospodárskej časti MŠ Nitrianske Rudno od Ing. A.Katrenu
5. Zápis z obhliadky majetku obce Nitrianske Rudno na vyradenie a likvidáciu.
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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 :

Ing. Ľuboš Hronec - ospravedlnený
Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
Prítomní : 15 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 a zapisovateľky zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení OZ.
6. Plnenie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy Nitrianske
Rudno k 31.12.2014.
7. Návrh zásad odmien poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
8. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Petra Rambalu a za členov Jána
Výškrabku a Milana Kútneho.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda Ing. Peter Rambala a členovia :
Ján Výškrabka a Milan Kútny
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Rudolfa Hronca a Vladimíra Vršku.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Ing. Rudolfa Hronca,
Vladimíra Vršku a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
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5. Kontrola plnenia uznesení OcZ.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hl. kontrolór obce. / Správa je prílohou tejto
zápisnice /.
Oboznámil prítomných, ţe na minulom zasadnutí boli prijaté uznesenia, v ktorých
odporúčali starostovi obce zúčastniť sa Valného zhromaţdenia OOCR RHNB a zvolať
rokovanie poslancov s odborníkom v oblasti verejného osvetlenia. Tieto uznesenia boli
splnené.
Taktieţ bolo prijaté uznesenie , kde OZ poveruje Komisiu výstavby, ţivotného
prostredia a ochrany verejného poriadku, pripraviť návrh na zlikvidovanie majetku obce.
Uznesenie taktieţ splnené.

OZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
6. Plnenie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy
Nitrianske Rudno. / Plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prítomná aj riaditeľka materskej školy
p. Renáta Divékyová, ktorá prečítala čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014.
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014 od MŠ
Nitrianske Rudno.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj riaditeľ základnej školy p. Mgr. Martin Škraban, ktorý
prečítal Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2014.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2014 od Základnej školy
Nitrianske Rudno.
7. Návrh zásad odmien poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva.
Tento bod programu sa odkladá do budúceho zasadnutia OZ.
OZ ukladá Finančnej komisií pri OZ v Nitrianskom Rudne dopracovať podľa
pripomienok poslancov OcZ, Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne a predložiť ich návrh
do najbližšieho zasadnutia OcZ.
8. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. / Rokovací poriadok je
prílohou tejto zápisnice/.
Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných s obsahom rokovacieho poriadku.
Upravuje základné úlohy Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Rudno, prípravu,
zvolávanie, program a priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, postup prijímania
uznesení OZ a všeobecných záväzných nariadení, kontrolu plnenia uznesení
a podobne.
OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne.

4

9. Rôzne.
Starosta obce informoval, ţe na minulom zasadnutí OZ bolo prijaté odporúčajúce
uznesenie zúčastniť sa Valného zhromaţdenia Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Horná Nitra – Bojnice.
Cieľom tohto zdruţenia je podpora a rozvoj vidieckeho turizmu na hornej Nitre.
Medzi hlavné aktivity deklarujú propagáciu regiónu a to prostredníctvom účasti
na veľtrhoch cestovného ruchu, tvorby propagačných materiálov o regióne.
Tie by mali propagovať hornú Nitru ako jeden celok, teda ako destináciu vidieckeho
cestovného ruchu. Propagovať by sa mali základné sluţby ako stravovanie, ubytovanie
ale aj všetky doplnkové sluţby, ktoré sú hlavnými atraktivitami regiónu.
Prostredníctvom tohto zdruţenia je moţnosť prezentácie aj našej obce.
Obec Nitrianske Rudno prispieva z rozpočtu obce na členský príspevok
vo výške 300,- eur na rok / platí sa na obyvateľa /. Starosta obce uviedol, ţe v prípade
ak to pre našu obec nebude účelné, môţeme kedykoľvek z tohto zdruţenia vystúpiť.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o účasti na Valnom zhromaždení
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice.
9) 1. Ján Raninec a manţelka Jana Nitrianske Rudno – Ţiadosť o zmenu – predĺţenie
termínu.
Ţiadatelia Ján Raninec a manţelka Jana ţiadajú o predĺţenie termínu dokončenia
výstavby Polyfunkčného objektu a ČOV na parc. reg.C č. 609/30 v k.ú. Nitrianske
Rudno / miestna trţnica /. Dodatkom č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve bol
stanovený termín dokončiť stavbu do 31.12.2014. Ako dôvod vo svojej ţiadosti
uvádzajú, ţe v súčasnosti prebieha stavebné konanie k územnému rozhodnutiu
a stavebnému povoleniu a tento termín do 31.12.2014 nebolo moţné reálne dodrţať.
Z tohto dôvodu ţiadajú o predĺţenie termínu do 31.12.2016 na výstavbu
polyfunkčného objektu a ČOV.
OZ schvaľuje Dodatok k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi
Obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manželkou Janou na predaj
parcely č. 609/30 o výmere 176 m2 uzatvorenej 09.08.2006, v ktorom Článok IV.
druhý odsek, prvá veta znie : „ Kupujúci sa zaväzuje dokončiť stavbu
do 31.12.2016.“
Starosta obce informoval, ţe na minulom zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie,
v ktorom OZ poverilo Komisiu výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného
poriadku, pripraviť návrh na zlikvidovanie vyradeného majetku obce.
Komisia výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku pri OZ
Nitrianske Rudno predloţila Zápis z obhliadky majetku obce Nitrianske Rudno
navrhnutého na vyradenie a likvidáciu. / Zápis tvorí prílohu tejto zápisnice /.
JUDr. Milan Sobota – predseda komisie informoval, ţe majetok je zastaraný,
nefunkčný, značne opotrebovaný, poškodený a jeho oprava by bola nerentabilná.
Komisia navrhla majetok po vyradení z účtovnej evidencie fyzicky zlikvidovať
v súlade s príslušnou legislatívou upravujúcou nakladanie s odpadmi.
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Ďalší majetok : HON UN 053
Hlboká lopata HON UN053
Podkop presuvný / ATC /
LK 661 – kompresor , komisia navrhuje tento majetok po vyradení
z účtovnej evidencie predať záujemcom za cenu ponúkanú vo výkupe zberných surovín ( tzv.
šrotovú cenu ) s tým, ţe kupujúci na svoj náklad zabezpečí demontáţ a odvoz vyradeného
majetku.
Získané finančné prostriedky komisia navrhuje pouţiť v prevádzke „ verejných sluţieb“
na zlepšenie technického vybavenia.
Starosta obce informoval, ţe o odpredaj vyradených strojov HON UN-053 a kompresora LK
661 má záujem firma BaB plus spol. s.r.o. Nitrianske Rudno.
Pán Maroš Kohút sa prihlásil ako bývalý poslanec OZ a upozornil, ţe o tento HON UN-053
mali záujem p. Ing. Eduard Pánis a p. Ľudovít Plachý, ktorí ponúkali oveľa vyššiu cenu ako je
šrotová cena a preto ţiada týchto záujemcov kontaktovať.
OZ ukladá obecnému úradu vykonať fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného vyradeného
majetku, zverejniť v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce ponuku
na odpredaj vyradených strojov a zariadení a osloviť potenciálnych záujemcov
o ich kúpu na súčiastky.
Starosta obce informoval, ţe neustále prichádzajú na obecný úrad ponuky na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Ďalej informoval, ţe s poslancami bola dohoda, ţe zatiaľ do takejto
investície obec nepôjde. Náklady na zníţenie spotreby elektrickej energie riešime tak, ţe
vymieňame lampy a ţiarovky za úsporné a zniţujeme počet lámp, ktoré sú postavené
na miestnych komunikáciach blízko seba.
OZ schvaľuje odloženie realizácie „ Komplexnej rekonštrukcie siete verejného
osvetlenia“ formou koncesnej zmluvy.
OZ odporúča starostovi obce hľadať možnosti na zníženie energetickej náročnosti
verejného osvetlenia a zníženie nákladov na jeho údržbu.
Starosta obce informoval, ţe nadstavba MŠ v Nitrianskom Rudne sa neodporúča.
Poţiadal Ing. Antona Katrenu / stavebný inţinier / o písomné stanovisko vo veci :
Nadstavba hospodárskej časti MŠ Nitrianske Rudno.
Starosta obce poţiadal zhodnotenie moţnosti nadstavby hospodárskej časti MŠ Nitrianske
Rudno, čím by sa vyriešilo terajšie zatekanie strechy nad touto časťou a vznikli by nové
priestory pre potreby MŠ a obce.
Riaditeľka materskej školy p. Renáta Divékyová informovala, ţe doterajšie priestory sú
postačujúce pre počet detí a pre chod prevádzky, nadstavba by bola zbytočná.
Ţiadala starostu obce a poslancov OZ, aby čím skôr riešili zatekajúcu strechu, nakoľko je to
váţny havarijný stav a môţe dôjsť k značným škodám a taktieţ sú ohrození aj zamestnanci.
Starosta obce informoval, ţe na opravu strechy sú vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu
obce a v tomto týţdni sa určia a dohodnú podmienky s investorom.
Na obecný úrad prišli tri cenové ponuky a najvýhodnejšia bola od Radoslava Mazánika.
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Poslanci OZ otvárali obálky na pracovnom stretnutí dňa 23.02.2015.
10. Diskusia :
Do diskusie sa prihlásil p. Stec Pavel a pýtal sa na realizáciu kanalizácie v obci.
Starosta obce informoval, ţe do tejto Aglomerácie je zapojených päť obcí,
/ Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves / zatiaľ je
to v štádiu príprav a prieskumu koľko občanov má o túto kanalizáciu
záujem. Účelom je, ţe navrhovaná stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie
a dvoch čistiarni odpadových vôd, ktorá prispeje k zlepšeniu kvality ţivotného
prostredia. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica by mala
získať finančné prostriedky z fondov EÚ.

11. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 19.30 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 2/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 23. februára 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Ing. Rudolfa Hronca, Vladimíra Vršku
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
3. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014 od Materskej školy
Nitrianske Rudno.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2014 od Základnej školy Nitrianske
Rudno.
5. Informáciu starostu obce o účasti na Valnom zhromaţdení Oblastnej
Organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice.

B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda -Ing. Peter Rambala a členov Jána
Výškrabku a Milana Kútneho.
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C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.02.2015.
2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne.
3. Dodatok k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi
Obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manţelkou Janou na predaj
parcely č. 609/30 o výmere 176 m2 uzatvorenej 09.08.2006, v ktorom Článok IV.
druhý odsek, prvá veta znie : „ Kupujúci sa zaväzuje dokončiť stavbu
do 31.12.2016.“
4. Odloţenie realizácie „ Komplexnej rekonštrukcie siete verejného osvetlenia“
formou koncesnej zmluvy.
D. Odporúča :
1. Starostovi obce Robertovi Štrbákovi, hľadať moţnosti na zníţenie energetickej
náročnosti verejného osvetlenia a zníţenie nákladov na jeho údrţbu.
E. Ukladá :
1. Finančnej komisií pri OZ v Nitrianskom Rudne dopracovať podľa pripomienok
poslancov OcZ, Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne a predloţiť ich návrh do najbliţšieho
zasadnutia OcZ.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne vykonať fyzickú likvidáciu
neupotrebiteľného vyradeného majetku, zverejniť v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom obce ponuku na odpredaj vyradených strojov
a zariadení a osloviť potenciálnych záujemcov o ich kúpu na súčiastky.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Rudolf Hronec

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

Vladimír Vrška

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 23.02. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

