Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 30. marca 2015
Prílohy :

1.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol za I. štvrťrok 2015

2. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce apríl – september 2015
3. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.2/2015
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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. Peter Rambala - ospravedlnený
Ján Výškrabka - ospravedlnený
Prítomní : 9 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 činnosti a výsledku kontrol za I. štvrťrok 2015.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na mesiace apríl aţ
september 2015.
8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015.
9. Návrh zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva.
10. Návrh prevodu a prenájmu majetku obce
- prenájom ATC Nitrianske Rudno
- prevod pozemkov na výstavbu ČOV.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 13
ods. 4 písm. a) 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 po dohode z pracovného stretnutia, vypustiť z programu rokovania
bod 9 – Návrh zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena návrhovej
komisie Ing. Rudolfa Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zloţení : za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena
Ing. Rudolfa Hronca.
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Ing. Róberta Kluvanca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zloţení Milana Kútneho
Ing. Róberta Kluvanca a zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
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5. Kontrola plnenia uznesení OZ.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hl. kontrolór obce.
Na minulom zasadnutí OZ boli prijaté dve ukladacie uznesenia:
1. Finančnej komisií bolo uloţené dopracovať Zásady odmeňovania poslancov
a členov komisií OZ a predloţiť ich návrh do najbliţšieho zasadnutia.
Poslanci sa na pracovnom stretnutí dohodli, ţe odmeňovanie poslancov a členov
komisií ponechať ako doteraz a pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 sa pripraví
a prehodnotí návrh odmeňovania poslancov a členov komisií.
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.
K tomuto uzneseniu sa vyjadril starosta obce a informoval, ţe toto uznesenie bolo
splnené a ponuka na predaj kompresora a nakladača Hon UN-053 bola
zverejnená na internetovej stránke obce a na obecnej tabuli obce.
Písomné ponuky bolo treba doručiť do 28.02.2015.
Záujem o tieto stroje prejavila firma BaB plus spol. s.r.o. Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne od hl. kontrolóra obce.
6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. /Správa tvorí
prílohu tejto zápisnice /.
Správu prečítal hl. kontrolór obce. Správu predkladá v súlade s §18f, ods. 1)
písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Kontrola bola vykonaná
v mesiacoch január – marec 2015. Kontrolná činnosť a kontroly boli vykonané
na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce.
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku
kontrol za I. štvrťrok 2015.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na mesiace apríl
aţ september 2015. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Plán kontrolnej činnosti predloţil a prečítal hl. kontrolór obce. Informoval o kontrolnej
činnosti, kontrolované obdobia, plnenie úloh HK a podobne.
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na mesiace
apríl aţ september 2015.
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8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Starosta obce uviedol, ţe návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 si vyţiadali niektoré
skutočnosti, s ktorými rozpočet na rok 2015 nepočítal. Jedná sa o opravu strechy
na budove MŠ, údrţbu verejného osvetlenia kúpou svietidiel a ich montáţ prácami
na dohodu, prenájom traktora, interiérové vybavenie obecného úradu, príjmy
a výdavky spojené s referendom, dotáciu na územný plán obce.
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 prečítal Ing. Martin Špánik.
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.2/2015
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia beţného rozpočtu
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 270 788,97 €
1 256 756,30 €
14 032,67 €
0,-€
18 000,- €
- 18 000,- €
25 695,23 €
21 727,90 €
3 967,33 €
1 296 484,20 €
1 296 484,20 €
0,- €

Starosta obce informoval, ţe so zmenami rozpočtu súvisí aj jeho návrh, ktorý vznikol
z potreby mať beţné rozpočtové výdavky kryté v rozpočte obce.
Zákon o obecnom zriadení umoţňuje zmeniť rozpočet obce aj starostovi obce a to
v rozsahu presunu, ktorý mu určí OcZ.
OZ poveruje starostu obce v zmysle § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1190 Zb.
o obecnom zriadení vykonávať zmeny v beţnom rozpočte obce v rozsahu
presunu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného beţného rozpočtu
do výšky 1000,- €, pričom sa nemenia celkové beţné príjmy a beţné výdavky.
O vykonanej zmene je povinný starosta obce informovať poslancov
na najbliţšom zasadnutí OZ.
10. Návrh prevodu a prenájmu majetku obce
- prenájom ATC Nitrianske Rudno
- prevod pozemkov na výstavbu ČOV
ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť
o predĺţenie zmluvy.
Spoločnosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o. má s obcou Nitrianske Rudno uzatvorenú
nájomnú zmluvu o prenájme areálu „ camping “ v časti Priehrada do 31.12.2015.
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Vzhľadom k tomu, ţe spoločnosť ATC Nitrianske Rudno si riadne plní záväzky
vyplývajúce z nájomnej zmluvy a doterajšie vzťahy a spoluprácu medzi oboma
stranami hodnotí pozitívne, spoločnosť ATC Nitrianske Rudno chce poţiadať
o predĺţenie nájomnej zmluvy do 31.12.2025.
Následne chce pokračovať v realizácií plánovaných činností :
- výstavba detského ihriska
- rozšírenie kapacity ubytovania
- rekonštrukcia amfiteátra
- vodné atrakcie
- výsadba zelene – okrasné dreviny
- organizovanie kultúrnych podujatí
OZ berie na vedomie ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1
Nitrianske Rudno, zastúpený konateľom Jozefom Mištunom o prenájom ATC
Nitrianske Rudno na dobu 10 rokov od 01.012016 do 31.12.2025.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, uskutočniť rokovanie
s konateľom ATC Nitrianske Rudno p. Jozefom Mištunom a poslancami OZ
do 14 dní vo veci uzavretia nájomnej zmluvy.
11. Rôzne
1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim : Obec Nitrianske Rudno a kupujúcim :
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.
Kupujúci predmetné nehnuteľnosti kupuje pre účely majetkovo – právneho
vysporiadania ČOV. Celková výmera odpredaných pozemkov predstavuje 260 m2.
Kúpna cena predmetu prevodu vlastníctva podľa tejto Zmluvy je určená dohodou
zmluvných strán v celkovej výške 1 820,- € čo je 7,- eur/m2.
OZ berie na vedomie Návrh zmluvy medzi Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica a Obcou Nitrianske
Rudno na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre výstavbu ČOV.
OZ schvaľuje zámer previesť majetok obce v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí ( dôvod hodný osobitného zreteľa)
novovytvorené nehnuteľnosti podľa GP č. 14154617-27/2014 :
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1278/39 ostatná plocha o výmere 200 m2
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1278/41 ostatná plocha o výmere 6 m2
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1278/68 orná pôda o výmere 38 m2
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1549/4 vodná plocha o výmere 16m2 a to v celosti
spolu 260 m2 kupujúcemu : Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta č. 5, 974 00 Banská Bystrica z dôvodu výstavby ČOV v k.ú.
Nitrianske Rudno za cenu 7,- €/m2.
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2. Ján Jurenka, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o odkúpenie parcely č. 160/3
o výmere 453 m2.
Ţiadateľ ţiada o odpredaj pozemku parcely reg. „C“ č. 160/3 o výmere 453m2,
nachádzajúca sa za rodinným domom p. Jána Jurenku. Prístupová cesta je moţná iba
cez pozemok p. Jurenku. Pozemok uţíva od roku 1962. Vyuţitie pozemku je obmedzené
jestvujúcim vodovodným potrubím a z tohto dôvodu nie je moţné zriaďovať ţiadne, ani
drobné stavby.
Obec s vyuţitím pozemku neráta a ţiadateľ pozemok dlhodobo uţíva a chce si zosúladiť
právny stav s uţívateľským.
OZ berie na vedomie Ţiadosť Jána Jurenku, Nitrianske Rudno o predaj pozemku
obce - parcela (reg. E 374/1 ) parc. reg. „ C“ č. 160/3 záhrada o výmere 453 m2,
k.ú. Nitrianske Rudno vedená na LV č. 2356.
OZ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ( dôvod hodný osobitného zreteľa ) zámer previesť
majetok obce – parcela reg. C č. 160/3 záhrada o výmere 453 m2, nachádzajúca sa
v k.ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu Jánovi Jurenkovi, Školská č. 508/18
Nitrianske Rudno za cenu 1,60 eur/m2. Parcela zameraná geometrickým plánom
č. 51/2003 zo dňa 22.08.2003 - vyhotovil GEOMETRA Ing. Gašparovičová Dana
Prievidza.
3. Klub stolných tenistov Nitrianske Rudno – Ţiadosť o zvýšenie príspevku
na rok 2015.
Klub stolných tenistov v Nitrianskom Rudne ţiada zvýšenie príspevku o 150,- eur
na úhradu telocvične v základnej škole.
K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia.
Ing. Martin Špánik informoval, ţe je prijaté VZN o poskytovaní finančných
prostriedkov z rozpočtu obce , podľa ktorého organizácie predkladajú do určeného
dátumu ţiadosti o poskytnutie príspevkov a tieto sú zapracované do rozpočtu obce.
Ďalej zdôraznil, ţe nie je zaujatý proti športu stolných tenistov, ale VZN bolo prijaté
z dôvodu určenia podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Je to
nespravodlivé voči iným organizáciam, nakoľko sa nenavyšovali finančné prostriedky
ţiadnej organizácií.
Pán Milan Kútny reagoval, nakoľko sa podielové dane zvyšujú, nekrátia sa ale
organizáciam sa uţ päť rokov príspevky nenavyšovali. Taktieţ nevidí dôvod, prečo
klubu stolných tenistov neposkytnúť príspevok o ktorý ţiadajú.
K názoru Ing. Martina Špánika sa pripojil aj JUDr. Milan Sobota.
Starosta obce a ostatní poslanci sa zhodli poskytnúť príspevok, keďţe sa jedná
o úhradu nájmu telocvične základnej školy, ktorú vyuţívajú na účel športu – stolného
tenisu.
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OZ berie na vedomie Ţiadosť Klubu stolných tenistov Nitrianske Rudno
o zvýšenie príspevku z rozpočtu obce na rok 2015 o 150,- eur na výdavky klubu
spojené s prenájmom priestorov na športovú činnosť.
OZ schvaľuje v súlade s Článkom 3 VZN č. 1/2007 o poskytnutí finančných
prostriedkov z rozpočtu obce príspevok Klubu stolných tenistov Nitrianske
Rudno z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 150,- eur za účelom úhrady
nájomného za uţívanie telocvične základnej školy.
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2020 / PHSR /.
Starosta obce informoval, ţe je potrebné dať vypracovať Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2020, nakoľko obec mala vypracovaný
na roky 2007-2013, ktorý je uţ neaktuálny.
Nový PHSR by stanovil rozvojové priority obce v oblasti hospodárskej, sociálnej,
športu a kultúry . Obec by sa ním riadila v najbliţších šiestich rokoch. Takýto
program musí byť v súlade s programom samosprávneho kraja a strategickými
cieľmi Slovenskej republiky. PHSR zvyšuje aj šance získať finančnú podporu
na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov, keďţe obec musí preukázať súlad
zamýšľaného projektu so svojím PHSR.
OZ schvaľuje Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce
Nitrianske Rudno na roky 2015 – 2020.

12. Diskusia :
Keďţe všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
Starosta obce informoval, ţe listom poţiadal Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. – Správa Povodia hornej Nitry o vyčistenie vodného toku pri rodinnom dome
p. Struhárovej a pred novovybudovanými bytovkami na ulici Jána Bottu.
Ďalej informoval, ţe pri autobusovej zástavke v Nitrianskom Rudne v časti
Priehrada bude osadené nové osvetlenie, v súčasnosti zamestnanci obce čistia
cintorín, bude osadené nové oplotenie , ráta sa s usadením lavičiek pred domom
smútku, s vybudovaním prístrešku na dome smútku a na novo sa usadzujú
odkvapové ríny.
Starosta obce informoval, ţe sa mu podarilo vybaviť frézovaný materiál
od Slovenskej správy ciest, ktorý vozia z úseku opravy cesty Nováky – Prievidza.
Časť tohto materiálu sa dala naviezť na ulicu Podhorská, smerom k rodinným
domom p. Cagáňa a p. Vavru, ďalej by sa upravila parkovacia plocha na ulici
Hlavná vedľa prevádzky - predajne mäso- údeniny/ pred bielym domom / a prípadne
by sa opravili miestne komunikácie v obci, ktoré sú v zlom stave.
Starosta obce má záujem dať vybudovať kruhový objazd pred materskou školou
z dôvodu bezpečnosti detí, občanov a hustej premávky. Taktieţ je potrebné obnoviť,
prípadne vymeniť v obci dopravné označenie.
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Starosta obce informoval, ţe je moţnosť čerpať finančné prostriedky z euro fondov
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci a má záujem sa zapojiť
do tejto výzvy.
Ďalej uviedol, ţe je podpísaná zmluva s prenajímateľom : Stredná odborná škola
obchodu a sluţieb Prievidza, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne za účelom prenájmu hnuteľného majetku :
- traktor EČV PD 028 AC a traktorový príves EČV PD 420YA vo výške 150,- €
ročne.
Pani Petrisková sa pýtala, kedy budú umiestnené nové kontajnery pred bytovkami.
Starosta obce prisľúbil, ţe táto úloha bude splnená.
13. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie OZ
o 19.30 hodine.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 3/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 30. marca 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Milana Kútneho a Ing. Róberta
Kluvanca a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného
úradu.
2. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne
od hl. kontrolóra obce.
3. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
za I. štvrťrok 2015.
4. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1 Nitrianske Rudno,
zastúpený konateľom Jozefom Mištunom o prenájom ATC Nitrianske
Rudno na dobu 10 rokov od 01.01. 2016 -31.12.2025.
5. Návrh zmluvy medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica a Obcou Nitrianske Rudno na predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre výstavbu ČOV.
6. Ţiadosť Jána Jurenku, Nitrianske Rudno o predaj pozemku obce parcela
(reg. E 374/1 ) parc. reg. „ C“ č. 160/3 záhrada o výmere 453 m2, k.ú.
Nitrianske Rudno vedená na LV č. 2356.
7. Ţiadosť Klubu stolných tenistov Nitrianske Rudno o zvýšenie príspevku
z rozpočtu obce na rok 2015 o 150,- eur na výdavky klubu spojené
s prenájmom priestorov na športovú činnosť.
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B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda JUDr. Milan Sobota a člen Ing. Rudolf
Hronec.
C. Schvaľuje :
1.

Program rokovania OZ zo dňa 30. marca 2015

2.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na mesiace apríl
aţ september 2015.

3.

Zámer previesť majetok obce v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí ( dôvod hodný osobitného zreteľa) novovytvorené
nehnuteľnosti podľa GP č. 14154617-27/2014 :
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1278/39 ostatná plocha o výmere 200 m2
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1278/41 ostatná plocha o výmere 6 m2
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1278/68 orná pôda o výmere 38 m2
- parcela reg. „ C.“ p. č. 1549/4 vodná plocha o výmere 16 m2 a to v celosti
spolu 260 m2 kupujúcemu : Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta č. 5, 974 00 Banská Bystrica z dôvodu výstavby ČOV v k.ú.
Nitrianske Rudno za cenu 7,- €/m2.

4. Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.2/2015
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia beţného rozpočtu
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 270 788,97 €
1 256 756,30 €
14 032,67 €
0,-€
18 000,- €
- 18 000,- €
25 695,23 €
21 727,90 €
3 967,33 €
1 296 484,20 €
1 296 484,20 €
0,- €

5. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ( dôvod hodný osobitného zreteľa ) zámer previesť
majetok obce – parcela reg. C č. 160/3 záhrada o výmere 453 m2, nachádzajúca sa
v k.ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu Jánovi Jurenkovi, Školská č. 508/18 Nitrianske
Rudno za cenu 1,60 eur/m2. Parcela zameraná geometrickým plánom
č. 51/2003 zo dňa 22.08.2003 - vyhotovil GEOMETRA Ing. Gašparovičová Dana
Prievidza.
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6.

V súlade s Článkom 3 VZN č. 1/2007 o poskytnutí finančných
prostriedkov z rozpočtu obce príspevok Klubu stolných tenistov
Nitrianske Rudno z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 150,- eur za účelom úhrady
nájomného za uţívanie telocvične základnej školy.

7. Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nitrianske Rudno
na roky 2015 – 2020.

D. Poveruje :
1. Starostu obce v zmysle § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom
zriadení vykonávať zmeny v beţnom rozpočte obce v rozsahu presunu
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného beţného rozpočtu
do výšky 1000,- €, pričom sa nemenia celkové beţné príjmy a beţné výdavky.
O vykonanej zmene je povinný starosta obce informovať poslancov
na najbliţšom zasadnutí OZ.
E. Ukladá :
1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, uskutočniť rokovanie
s konateľom ATC Nitrianske Rudno p. Jozefom Mištunom a poslancami OZ
v lehote do 14 dní, vo veci uzavretia nájomnej zmluvy.

Overovatelia zápisnice :

Milan Kútny
Ing. Róbert Kluvanec

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 30.03. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

