Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 25.05. 2015
Prílohy :

1.

Plnenie a čerpanie rozpočtu obce, MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno

2. Kontrola plnenia uznesení OcZ od hl. kontrolóra obce.
3. Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2015 – rozpočtové. opatrenie č. 3/2015
4. Návrh – Záverečný účet Obce Nitrianske Rudno za rok 2014
5. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k záverečného účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2014
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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 : Ján Výškrabka - ospravedlnený
Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
Ing. Peter Rambala – ospravedlnený
Prítomní : 10 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. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014
7.Plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2015
8. Plnenie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy Nitrianske
Rudno k 31.03.2015
9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 3/2015
10. Prevody a prenájmy majetku obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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. Martina Špánika a za člena Milana
Kútneho.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zloţení : predseda - Ing. Martin Špánik a člen - Milan
Kútny
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Ľuboša Hronca a Vladimíra Vršku.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zloţení Ing. Ľuboša 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 :
1) OZ schvaľuje vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Nitrianske Rudno na roky 2015 -2020. Úloha trvá, nakoľko sa pracuje
na vypracovaní plánu rozvoja obce.
2) OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, uskutočniť stretnutie
s konateľom ATC Nitrianske Rudno p. Jozefom Mištunom a poslancami OZ v lehote
do 14 dní vo veci uzavretia nájomnej zmluvy. / Uznesenie splnené /.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014.
Hlavný kontrolór obce predloţil odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Nitrianske Rudno za rok 2014. / Tvorí prílohu zápisnice /.
Podrobne informoval, ţe hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu
2014 na rok. Všetky zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade § 14 ods.1 a 2 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Výsledkom hospodárenia obce za rok 2014 po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov
zo ŠR pre ZŠ a zapojení finančných operácií je zostatok finančných prostriedkov
vo výške 55 079,58 eur o pouţití ktorých rozhoduje OcZ.
Starosta obce informoval, ţe návrh záverečného účtu obce s plnením rozpočtu obce
za rok 2014 bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom a poslancom OcZ bol zaslaný
spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci tak mali moţnosť sa podrobne s ním
oboznámiť.
Keďţe k návrhu záverečného účtu poslanci OZ nemali ţiadne pripomienky ani otázky,
starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie aby prečítal návrh na uznesenie.
OZ berie na vedomie
a) Správu o plnení rozpočtu, rozbor hospodárenia a návrh záverečného účtu obce
za rok 2014.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
OZ schvaľuje
a) celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad :
beţné príjmy / obec + ZŠ + MŠ /
beţné výdavky obec + ZŠ + MŠ
bilancia beţného rozpočtu

1 313 803,08 €
1 180 837,71 €
132 965,37 €
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kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
bilancia beţný a kapitálový rozpočet

8 552,60 €
61 478,78 €
- 52 926,18 €
80 039,19 €

finančné operácie príjmové
20 380,85
finančné operácie výdavkové
21 588,34
--------------------------------------------------------------------------------------------------bilancie finančných operácií
- 1 207,49
príjmy celkom
1 342 736,53 €
výdavky celkom
1 263 904,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------bilancia hospodárenia obce
78 831,70
b) výsledok hospodárenia za rok 2014 – zostatok peňaţných prostriedkov
vo výške 78 831,70 €
c) v súlade s § 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia
z roku 2014 vo výške 55 079,58 € :
- 49 762,63 € na tvorbu rezervného fondu
5 316,95 € na tvorbu fondu údrţby a opráv ( bytový dom 2 x 12 b.j. )
7. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2015. /Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Ing. Martin Špánik prečítal plnenia a čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2015.
Rozbor plnenia a čerpania za I. štvrťrok 2015 zodpovedá uvedenému obdobiu.
Priebeţne sa vyberajú poplatky za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti.
OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2015.
8. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej
školy Nitrianske Rudno. /Tvoria prílohu tejto zápisnice /.
Plnenie a čerpanie ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno prečítal Ing. Martin Špánik.
Základná škola a materská škola k 31.03.2015 neevidujú ţiadne neuhradené faktúry.
OZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2015 od MŠ
Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03.2015 od Základnej
školy Nitrianske Rudno.
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9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.3/2015.
Starosta obce informoval, ţe návrhy rozpočtu obce na rok 2015 si vyţiadali
niektoré skutočnosti, s ktorými rozpočet na rok 2015 nepočítal.
Navrhované zmeny prečítal Ing. Martin Špánik.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 3/2015 :
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

1 272 288,97 €
1 258 256,30 €
14 032,67 €
0,- €
18 000,- €
- 18 000,- €
25 695,23 €
21 727,90 €
3 967,33 €
1 297 984,20 €
1 297 984,20 €
0,- €

10. Prevody a prenájmy majetku obce.
1.ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1 972 26 Nitrianske Rudno – ţiadosť
o predĺţenie nájomnej zmluvy.
Starosta obce informoval, ţe k tejto ţiadosti bolo uskutočnené pracovné stretnutie
poslancov OZ a konateľom ATC Nitrianske Rudno p. Jozefom Mištunom.
Táto ţiadosť bola predmetom rokovania na minulom zasadnutí OZ.
Ţiadateľ má predmet nájmu v dlhodobom prenájme a zmluvné záväzky si plní.
Obec s iným vyuţitím ATC Nitrianske Rudno neráta.
OZ schvaľuje v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ( dôvod hodný osobitného zreteľa / zámer prenajať
pozemky a majetok obce v ATC Nitrianske Rudno nájomcovi ATC Nitrianske
Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno na dobu 10 rokov
od 01.01.2016 do 31.12.2025.
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2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim : Obec Nitrianske Rudno a kupujúcim :
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.
Zámer odkúpenia pozemkov na výstavbu ČOV kupujúcemu Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica bol schválený na predchádzajúcom
zasadnutí OZ.
Kupujúci na predmetných pozemkoch vybuduje ČOV v rámci projektu
„ Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – aglomerácia
Nitrianske Rudno“.
Keďţe k zverejnenému zámeru neboli pripomienky, starosta obce poţiadal predsedu
návrhovej komisie Ing. Martina Špánika o prečítanie návrhu uznesenia.
OZ schvaľuje v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa novovytvorené pozemky podľa GP č. 14154617-27/2014 :
-

parcela reg. „ C.-KN“ p. č. 1278/39 ostatná plocha o výmere 200 m2
parcela reg. „ C.-KN“ p. č. 1278/41 ostatná plocha o výmere 6 m2
parcela reg. „ C.-KN“ p. č. 1278/68 orná pôda o výmere 38 m2
parcela reg. „ C.-KN“ 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
za cenu 7,-€/1m2
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.

3. Ţiadosť p. Jána Jurenku, Školská Nitrianske Rudno – predaj pozemku parcely
č. 160/3, záhrada o výmere 453 m2.
Na základe oznámenia Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, v ktorom
nám oznamuje začatie konania o oprave údajov ROEP, starosta obce odporučil
odloţiť túto ţiadosť - prevod tohto pozemku, nakoľko oprava údajov ROEP
/ register obnovnej evidencie pozemkov/ sa týka aj predmetnej parcely.
OZ odkladá prevod majetku obce – pozemok parcely č. reg. C-KN č. 160/3
o výmere 453 m2 k.ú. Nitrianske Rudno, kupujúcemu Jánovi Jurenkovi,
Školská, Nitrianske Rudno z dôvodu začatia konania o oprave údajov
ROEP, týkajúcich sa aj predmetnej parcely.
4. Anton Ďurica a manţelka Mária, ul. Jilemnického, Nitrianske Rudno – Ţiadosť
o odkúpenie časti parcely reg. C-KN č. 560/10.
Ţiadateľ ţiada o odkúpenie uvedenej parcely za účelom dlhodobého uţívania
a udrţiavania. Uvedená parcela sa nachádza v blízkosti rodinného domu
ţiadateľov a neobmedzuje prístupovú cestu na susedné pozemky.
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OZ ukladá Stavebnej komisii ţivotného prostredia a verejného poriadku
pri OZ v Nitrianskom Rudne vypracovať stanovisko k ţiadosti p. Antona
Ďuricu a manţelky Márie vo veci odkúpenia časti parcely
reg.C.- KN č. 560/10 do najbliţšieho zasadnutia OZ.
5. Ing. Eduard Pánis, Hlavná Nitrianske Rudno – ţiadosť o kúpu pozemku.
Ţiadateľ poţiadal o odkúpenie časti parcely reg. E č- 1-213 a to o výmere 100m2,
nachádzajúca sa v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Madvova pri areáli hospodárskeho
dvora.
Ako dôvod odkúpenia uvedenej parcely ţiadateľ uvádza pričleniť túto plochu
k existujúcej parcele reg. C č. 1716/109, ktorej ţiadateľ je vlastníkom a ohradiť areál
hosp. dvora tak, aby nadväzoval v spojitosti na nedávno vytvorené oplotenie
na parc. reg.C .č. 1716/108 a zároveň by vznikol priestor zabezpečujúci lepší prístup
na hospodársky dvor.
Starosta obce nesúhlasí s odpredajom uvedenej parcely, nakoľko ide o asfaltovú
plochu, ktorá slúţi dlhé roky ako miestna komunikácia pre osobnú a nákladnú
dopravu.
Predajom tejto časti parcely sa skomplikuje vyhýbanie sa nákladným súpravam.
Miestna komunikácia slúţi širokej verejnosti a starosta obce nepozná ţiadny dôvod
na jej odpredaj.
OZ berie na vedomie ţiadosť Ing. Eduarda Pánisa , Hlavná Nitrianske Rudno
o odkúpenie časti pozemku cca 100m2 - parcela reg. E č. 1-213 k.ú. Nitrianske
Rudno.
OZ schvaľuje v súlade s §9a ods.8 písm.e. zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov / dôvod hodný osobitného zreteľa / zámer previesť
majetok obce časti parcely reg. E č.1-213, k.ú. Nitrianske Rudno vedená
na LV č.1 kupujúcemu Ing. Eduardovi Pánisovi, Hlavná Nitrianske Rudno
za cenu 16,60 eur/m2.
6. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1 Nitrianske Rudno
Konateľ spoločnosti ATC s.r.o. Nitrianske Rudno poţiadal o prenájom a správu
viacúčelového ihriska, ktoré sa nachádza v areáli ATC Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie ţiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o., Priehrada II/1
Nitrianske Rudno na prenájom a správu viacúčelového ihriska v areáli ATC
Nitrianske Rudno.
OZ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov / dôvod hodný osobitného zreteľa ) zámer prenajať
majetok obce – ATC Nitrianske Rudno nájomcovi ATC Nitrianske Rudno, s.r.o.
972 26 Nitrianske Rudno.
Bliţšie podmienky budú zapracované v nájomnej zmluve.
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11. Rôzne :
1a) Mesto Nováky - Ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí a mládeţe .
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov -§ 6, ods. 12, bod d, obec poskytuje
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
v centrách voľného času na detí do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom
na území obce.
OZ berie na vedomie ţiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeţe v CVČ Nováky pre deti
s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ Nováky.
OZ schvaľuje finančný príspevok na rok 2015 na záujmové vzdelávanie detí
a mládeţe v CVČ Nováky pre deti s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne
prijaté do CVČ Nováky vo výške 30 eur na jedno dieťa.
2a) Ţiadosť – Jana Dostálová, Anton Pršo, Jana Pršová, Mária Pánisová,
Denisa Myšáková, Stolárstvo u Šutinského, Zelov Daniela Štrbáková.
Ţiadatelia ţiadajú o vydanie zákazu predaja trhoviskovým spôsobom sortimentu
a sluţieb, ktoré majú v ponuke predajcovia v kamenných obchodoch sídliaci v obci.
Ako dôvod uvádzajú, ţe tovar a výrobky predávajúce sa na miestnej trţnici
v Nitrianskom Rudne často pochádzajú z inej ako z vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo remeselnej činnosti, ktoré sa predávajú bez registračnej pokladnice.
Obec Nitrianske Rudno – obecný úrad nemôţe zakázať predajcom predávať tovar
na miestnej trţnici, pretoţe poskytujú sluţby obyvateľom obce a spĺňajú
podmienky predaja tovaru a sluţieb v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach.
Kaţdý predajca, ktorý má záujem predávať tovar na miestnej trţnici sa preukáţe
potrebnými dokladmi a vypíše tlačivo : Oznámenie o vydaní povolenia na zriadenie
trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste
podľa § 3 ods.1 zákona č. 178/1998 Z.z..
Takto vypísané tlačivo obec nahlási telefonicky alebo elektronicky informuje
Finančné riaditeľstvo SR.
OZ berie na vedomie ţiadosť právnických a fyzických osôb podnikateľov
v obci Nitrianske Rudno o vydanie zákazu predaja trhoviskovým spôsobom
takého sortimentu, ktorý majú v ponuke aj predajcovia kamenných predajní
v obci.
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OZ zamieta ţiadosť právnických a fyzických osôb podnikateľov v obci
Nitrianske Rudno o vydanie zákazu predaja trhoviskovým spôsobom takého
sortimentu , ktorý majú v ponuke aj predajcovia kamenných predajní v obci,
nakoľko títo predajcovia poskytujú sluţby obyvateľom obce a spĺňajú
podmienky predaja tovaru a sluţieb v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových
miestach, zákona č. 289/2008 Z.z. o pouţívaní elektronickej registračnej
pokladnice, Obchodného zákonníka a zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní.

3a) Starosta obce – Ministerstvo hospodárstva SR vydalo výzvu na predkladanie
Ţiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov
Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
v mestách a v obciach. Naša obec má moţnosť zapojiť sa do tejto výzvy
a podať ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Jednalo by sa o výmenu svietidiel za LED svietidlá,
spolufinancovanie tohto projektu je podmienené spoluúčasťou z vlastných
zdrojov vo výške 5 %.
OZ berie na vedomie Výzvu MH SR na predkladanie ţiadostí o nenávratné
finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách
a v obciach.
OZ schvaľuje :
a) spracovanie projektovej dokumentácie a podanie ţiadosti obce Nitrianske
Rudno o nenávratný finančný príspevok na projekt „ Rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Nitrianske Rudno“ v rámci
Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR-22VS-150,
b) spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v obci Nitrianske Rudno z vlastných zdrojov vo výške 5 %
nákladov.
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12. Diskusia :
Do diskusie sa prihlásil p. Miroslav Šimka, ktorý ţiadal o spoluprácu
pri budovaní miestnej komunikácie na Ulici Podhorská.
Uviedol, ţe nakoľko je tam plánovaná výstavba rodinných domov a v súčasnosti
je výstavba z časti aj zrealizovaná, je potrebné upraviť túto miestnu kominikáciu.
Pri daţďoch dochádza k veľkým nánosom, ktoré voda sťahuje a nanáša aţ
na Ulicu Podhorská. Ţiada obecný úrad o spoluprácu či uţ poskytnutím strojovej
techniky, alebo pracovníkov obecného úradu. Majitelia pozemkov na Ulici
Podhorská sú ochotní prispieť finančne, ale aj podieľať sa svojpomocne
na budovaní miestnej komunikácie. Miestna komunikácia sa musí spevniť.
Pán Miroslav Šimka ďalej uviedol, ţe má moţnosť vybaviť na spevnenie
miestnej komunikácie makadam.
Pri tomto bode sa viedla diskusia medzi poslancami OZ a majiteľmi pozemkov.
Zdôraznili, ţe pri týchto prácach by bolo dobré vybudovať odvodňovacie šachty,
aby voda mala kadiaľ odtekať.
Poslanci OZ navrhli, aby si majitelia pozemkov pripravili návrh realizovaných
prác a na základe tohto návrhu starosta zvolá stretnutie a dohodlo by sa
na ďalšom postupe.
Do diskusie sa zapojil Juraj Jánošík, ktorý sa sťaţoval na susednú nehnuteľnosť
/ záhradu /, ktorej majiteľ sa nezdrţuje a nebýva v našej obci a je veľmi
zarastená a zdrţuje sa tam veľa hlodavcov.
Starosta obce informoval, ţe vlastníka uvedenej nehnuteľnosti sme zistili a bola
zaslaná písomná výzva na úpravu pozemku. Odporučil, aby sťaţnosť zaslal
na Okresný úrad Prievidza –odbor starostlivosti o ţivotné prostredie.
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. 4/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 25. mája 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Ing. Ľuboša Hronca, Vladimíra Vršku
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
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2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
3. a) Správu o plnení rozpočtu, rozbor hospodárenia a návrh záverečného
účtu obce za rok 2014.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
za rok 2014.
4. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2015 od Materskej školy
Nitrianske Rudno.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03.2015 od Základnej školy Nitrianske
Rudno.
6. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2015.
7. Ţiadosť Ing. Eduarda Pánisa, ul. Hlavná, Nitrianske Rudno o odkúpenie
časti pozemku cca 100 m2 - parcela reg. E č. 1-213 k.ú. Nitrianske
Rudno.
8. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/l Nitrianske Rudno
na prenájom a správu viacúčelového ihriska v areáli ATC Nitrianske
Rudno
9. Ţiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí a mládeţe v CVČ Nováky pre deti
s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ Nováky.
10. Ţiadosť právnických a fyzických osôb podnikateľov v obci Nitrianske
Rudno o vydanie zákazu predaja trhoviskovým spôsobom takého
sortimentu, ktorý majú v ponuke aj predajcovia kamenných predajní
v obci.
11. Výzvu MH SR na predkladanie ţiadosti o nenávratné finančné príspevky
zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a v obciach.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda -Ing. Martin Špánik a člen Milan Kútny.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.05.2015.
2. a) celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad :
beţné príjmy / obec + ZŠ + MŠ /

1 313 803,08 €
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beţné výdavky obec + ZŠ + MŠ
bilancia beţného rozpočtu

1 180 837,71 €
132 965,37 €

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

8 552,60 €
61 478,78 €
- 52 926,18 €

bilancia beţný a kapitálový rozpočet

80 039,19 €

finančné operácie príjmové
20 380,85
finančné operácie výdavkové
21 588,34
--------------------------------------------------------------------------------------------------bilancie finančných operácií
- 1 207,49
príjmy celkom
1 342 736,53 €
výdavky celkom
1 263 904,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------bilancia hospodárenia obce
78 831,70
b) výsledok hospodárenia za rok 2014 – zostatok peňaţných prostriedkov
vo výške 78 831,70 €
c) v súlade s § 15 ods.1 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia
z roku 2014 vo výške 55 079,58 € :
- 49 762,63 € na tvorbu rezervného fondu
5 316,95 € na tvorbu fondu údrţby a opráv ( bytový dom 2 x 12 b.j. )
3. Zmenu rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 3/2015 :
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

1 272 288,97 €
1 258 256,30 €
14 032,67 €
0,- €
18 000,- €
- 18 000,- €
25 695,23 €
21 727,90 €
3 967,33 €
1 297 984,20 €
1 297 984,20 €
0,- €
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4. V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ( dôvod hodný osobitného zreteľa / zámer
prenajať pozemky a majetok obce v ATC Nitrianske Rudno nájomcovi ATC
Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno
na dobu 10 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2025.
5. V zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa novovytvorené pozemky podľa GP č. 14154617-27/2014 :
-

parcela reg. „ C.-KN“ p. č. 1278/39 ostatná plocha o výmere 200 m2
parcela reg. „ C.-KN“ p. č. 1278/41 ostatná plocha o výmere 6 m2
parcela reg. „ C.-KN“ p. č. 1278/68 orná pôda o výmere 38 m2
parcela reg. „ C.-KN“ 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
za cenu 7,-€/1m2

6. V súlade s §9a ods.8 písm. e. zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov / dôvod hodný osobitného zreteľa
/ zámer previesť majetok obce časti parcely reg. E č.1-213, k.ú. Nitrianske
Rudno vedená na LV č.2356 kupujúcemu Ing. Eduardovi Pánisovi, Hlavná
Nitrianske Rudno za cenu 16,60 eur/m2.

7.

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c.) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov / dôvod hodný osobitného zreteľa ) zámer
prenajať majetok obce / viacúčelové ihrisko / – ATC Nitrianske Rudno
nájomcovi ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. 972 26 Nitrianske Rudno.
8. Finančný príspevok na rok 2015 na záujmové vzdelávanie detí
a mládeţe v CVČ Nováky pre deti s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne
prijaté do CVČ Nováky vo výške 30 eur na jedno dieťa.
9. a) Spracovanie projektovej dokumentácie a podanie ţiadosti Obce
Nitrianske Rudno o nenávratný finančný príspevok na projekt
„ Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Nitrianske
Rudno“ v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 –
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy
KaHR-22VS-150,
b) Spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v Obci Nitrianske Rudno z vlastných zdrojov vo výške 5 %
nákladov.
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D. Odkladá :
1. Prevod majetku obce – pozemok parcely č. reg. C-KN č. 160/3
o výmere 453 m2 k.ú. Nitrianske Rudno, kupujúcemu Jánovi Jurenkovi,
Školská, Nitrianske Rudno z dôvodu začatia konania o oprave údajov
ROEP, týkajúcich sa aj predmetnej parcely.
E. Ukladá :
1. Stavebnej komisii ţivotného prostredia a verejného poriadku,
pri OZ v Nitrianskom Rudne vypracovať stanovisko k ţiadosti
p. Antona Ďuricu a manţelky Márie vo veci odkúpenia časti
parcely reg. C.- KN č. 560/10 do najbliţšieho zasadnutia OZ.
F. Zamieta :
1.

Ţiadosť právnických a fyzických osôb podnikateľov v obci
Nitrianske Rudno o vydanie zákazu predaja trhoviskovým spôsobom takého
sortimentu , ktorý majú v ponuke aj predajcovia kamenných predajní v obci,
nakoľko títo predajcovia poskytujú sluţby obyvateľom obce a spĺňajú
podmienky predaja tovaru a sluţieb v zmysle zákona č. 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových
miestach, zákona č. 289/2008 Z.z. o pouţívaní elektronickej registračnej
pokladnice, Obchodného zákonníka a zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní.

Overovatelia zápisnice :
Ing. Ľuboš Hronec

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

Vladimír Vrška

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 25.05. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

