Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 29.06. 2015
Prílohy :

1.

Správa hl. kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol

2. Návrh rozpočtovej zmeny obce Nitrianske Rudno - rozpočtové opatrenie č.5
3. Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2015 – rozpočtové. opatrenie č. 3/2015
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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 :

Ján Výškrabka - ospravedlnený
Ing. Martin Špánik - ospravedlnený
JUDr. Milan Sobota – ospravedlnený
Prítomní : 7 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. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
7.Plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2015
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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 člena Ing. Rudolfa
Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda - Ing. Peter Rambala
člen –
Ing. Rudolf Hronec
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Ing. Ľuboša Hronca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Milana Kútneho
a Ing. Ľuboša Hronca 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 OZ bolo prijaté ukladacie uznesenie :
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 560/10
do najbliţšieho zasadnutia OZ.
Uznesenie je splnené a bude predmetom dnešného rokovania OZ.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
Správu prečítal hl. kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola vykonaná v mesiacoch
máj – jún 2015 a bola zameraná na tieto činnosti :
-

inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni obce
kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci máj 2015
kontrola dodrţiavania zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
kontrola vybavovania sťaţnosti a petícií v roku 2014.

OZ berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od hlavného
kontrolóra obce.
7. Prevody a prenájmy majetku obce
1. Zmluva medzi obcou Nitrianske Rudno a ATC Nitrianske Rudno, s.r.o.
Priehrada II / 1, 972 26 Nitrianske Rudno - prenájom pozemkov a majetku
obce v ATC Nitrianske Rudno.
Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci schválili zámer dlhodobého
prenájmu pozemkov a majetku obce v ATC Nitrianske Rudno
spoločnosti ATC Nitrianske Rudno na dobu 10 rokov
od 01.01.2016 – 31.12. 2025.
Ing. Peter Rambala informoval, ţe cena za prenájom pozemkov a majetku
obce predstavuje sumu 12 000,- eur /za rok.
OZ schvaľuje :
I.

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ( dôvod hodný osobitného zreteľa ) prenájom
pozemkov a majetku 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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II.

Zmluvu medzi obcou Nitrianske Rudno a ATC Nitrianske Rudno, s. r. o.
Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno o prenájme pozemkov a majetku
obce v ATC Nitrianske Rudno.

2. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o. o prenájom a správu viacúčelového
ihriska v areáli ATC Nitrianske Rudno.
Na minulom zasadnutí OZ vyhovelo ţiadosti ATC Nitrianske Rudno s.r.o.
Priehrada II/1, Nitrianske Rudno o prenájom a správu viacúčelového ihriska
v areáli ATC Nitrianske Rudno. Zámer bol v zákonnej lehote zverejnený
a neprišli k nemu ţiadne námietky.
OZ s c h v a ľ u j e v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
obce prenechanie do uţívania viacúčelové ihrisko obce uţívateľovi ATC Nitrianske
Rudno, s. r. o. 972 26 Nitrianske Rudno od 1. 7. 2015 za podmienok dohodnutých
v Zmluve o uţívaní.
3. Ing. Eduard Pánis, Nitrianske Rudno - Ţiadosť o kúpu pozemku.
Ţiadateľ ţiada o odkúpenie parcely č. 1716/93 o výmere 31 m2 nachádzajúca
sa v k.ú. Nitrianske Rudno v areáli farmy. Uvedená parcela sa nachádza
pod budovou bitúnok, ktorá je vo vlastníctve ţiadateľa.
Poslanci OZ súhlasili s predajom uvedenej parcely za cenu 16,60 eur/m2.
Pán Ing. Edurad Pánis, ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ nesúhlasil s touto
cenou pretoţe si zistil, ţe na predchádzajúcich zasadnutiach sa pozemky
predávali v cene 1,60/m2. / p. Duchoňovej a p. Jurenkovi ).
Poslanci OZ navrhli túto ţiadosť odloţiť do budúceho zasadnutia OZ s tým, ţe
sa určí cena pozemku.
OZ odkladá žiadosť Ing. Eduarda Pánisa, bytom Nitrianske Rudno
za účelom odkúpenia parcely č. 1716/93 o výmere 31 m2, nachádzajúca
sa v k.ú. Nitrianske Rudno.
4. Maxit Network s.r.o. Hlavná č. 108, Nitrianske Rudno – Ţiadosť
o umiestnenie, prenájom miesta na reklamnú tabuľu – Bilboard.
Ţiadateľ uviedol, ţe ide o časť zábradlia pri potoku pred Zdravotným
strediskom v Nitrianskom Rudne. Jedná sa o veľkosť 400 x 200 cm.
OZ zamieta žiadosť firmy MAXIT Network s.r.o. Hlavná č. 108,
Nitrianske Rudno o umiestnenie reklamného zariadenia.
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5. Zmluva č. 9000832/2014-05 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena na investičnú akciu: „ Aglomerácia Nitrianske Rudno : Nevidzany
Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno –
- odkanalizovanie“ medzi Obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica.
V súvislosti s plánovanou výstavbou kanalizácie nám Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica poslala návrh zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na investičnú akciu Aglomerácia
Nitrianske Rudno. Jedná sa o pozemky obce na ktorých bude kanalizačné
potrubie podľa projektovej dokumentácie uloţené. V zmluve by sa obec
zaviazala prístupom k prípadným opravám a údrţbe kanalizačného potrubia
pre prevádzkovateľa tejto kanalizačnej siete.
OZ s c h v a ľ u j e zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena medzi obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s. Banská Bystrica na investičnú akciu „
Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska
Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie“.
6. Anton Ďurica a manţ. Mária Nitrianske Rudno - Ţiadosť o odkúpenie
časti parcely reg. C-KN 560/10 .
Ţiadosť bola na minulom zasadnutí OZ odstúpená komisii výstavby,
ţivotného prostredia a verejného poriadku pri OZ v Nitrianskom Rudne
za účelom vypracovania stanoviska.
Obec Nitrianske Rudno s vyuţitím pozemku neráta. Ţiadateľ pozemok
dlhodobo uţíva a chce si zosúladiť právny stav s uţívateľským.
OZ s c h v a ľ u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.(dôvod hodný osobitného zreteľa) z á m e r
previesť majetok obce časť pozemku – parcela reg. C-KN č. 560/10,
zastavaná plocha a nádvorie k. ú. Nitrianske Rudno, vedený
na LV č. 1, kupujúcim Antonovi Ďuricovi a manželke Márii,
Nitrianske Rudno za cenu 4,- €/m2.

8. Rôzne :
7. Starosta obce informoval, ţe v tomto roku si obec Nitrianske Rudno
pripomína 740. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Túto významnú
udalosť si chceme pripomenúť oslavami, ktoré sa uskutočnia dňa 18.07.2015
a na ktoré ste všetci srdečne pozvaní.
Pri tejto príleţitosti sa starosta obce rozhodol oceniť tých obyvateľov obce,
ktorí sa významnou mierou zaslúţili o rozvoj a reprezentáciu obce Nitrianske
Rudno.
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OZ p r e r o k o v a l o v súlade s Článkom 25 ods. 5 Štatútu obce Nitrianske Rudno
udelenie ceny starostu obce pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky
o obci obyvateľom obce za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Nitrianske Rudno.
8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.5 / tvorí
prílohu zápisnice /.
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 si vyţiadali niektoré skutočnosti,
s ktorými rozpočet na rok 2015 nepočítal.
Ing. Peter Rambala prečítal návrh zmeny rozpočtu. K návrhu neboli ţiadne
pripomienky ani námietky a poslanci prijali nasledovné uznesenie :
OZ b e r i e n a v e d o m i e úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové
opatrenie č. 4/2015,
OZ s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové
opatrenie č. 5/2015
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia beţného rozpočtu

1 276 294,27 €
1 262 213,22 €
14 081,05 €

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

33,80 €
4 000,00 €
- 3 966,20 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

11 695,23 €
21 727,90 €
- 10 032,67 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 288 023,30 €
1 287 941,12 €
82,18 €

9. Diskusia :
Do diskusie sa zapojil p. Anton Michale, ktorý sa pýtal ako to vlastne bude
s plánovanou výstavbou kanalizácie.
Starosta obce uviedol, ţe podľa informácií ktoré má od zástupcov
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti tak potrubie pôjde do väčšej hĺbky,
a v našej obci pôjde o spádovú kanalizáciu takţe sa nebude musieť prečerpávať.
Hlavný kontrolór obce uviedol, ţe projekt nerieši individuálneho občana ako sa má
napojiť na kanalizáciu ale rieši zámer obec odkanalizovať.
Pán Anton Michale navrhol pri príleţitosti osláv 740. výročia obce oceniť
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p. Mariana Hronca, ktorý sa aktívne zapájal do činnosti a práce Telovýchovnej
jednoty v Nitrianskom Rudne.

10. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 19.00 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 5/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 29. júna 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Milana Kútneho, Ing. Ľuboša Hronca
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
3. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol.
4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 4/2015.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda Ing. Peter Rambala a člen Ing. Rudolf
Hronec
C. Schvaľuje :
1. a) V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
predpisov ( dôvod hodný osobitného zreteľa ) prenájom pozemkov a majetku
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.
b) Zmluvu medzi obcou Nitrianske Rudno a ATC Nitrianske Rudno, s. r. o. Priehrada
II/1, 972 26 Nitrianske Rudno o prenájme pozemkov a majetku obce v ATC
Nitrianske Rudno.

2. V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
obce prenechanie do uţívania viacúčelové ihrisko obce uţívateľovi ATC Nitrianske
Rudno, s. r. o. 972 26 Nitrianske Rudno od 1. 7. 2015 za podmienok dohodnutých
v Zmluve o uţívaní.
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3.

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena medzi obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s. Banská Bystrica na investičnú akciu „
Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska
Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie“.

4. V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z. n. p.(dôvod hodný osobitného zreteľa) z á m e r
previesť majetok obce časť pozemku – parcela reg. C-KN č. 560/10,
zastavaná plocha a nádvorie k. ú. Nitrianske Rudno, vedený
na LV č. 1, kupujúcim Antonovi Ďuricovi a manţelke Márii,
Jilemnického 556, Nitrianske Rudno za cenu 4,- €/m2.
5. Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 5/2015
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia beţného rozpočtu

1 276 294,27 €
1 262 213,22 €
14 081,05 €

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

33,80 €
4 000,00 €
- 3 966,20 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

11 695,23 €
21 727,90 €
- 10 032,67 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 288 023,30 €
1 287 941,12 €
82,18 €

D. Odkladá :
1.

Ţiadosť Ing. Eduarda Pánisa, bytom Nitrianske Rudno
za účelom odkúpenia parcely č. 1716/93 o výmere 31 m2, nachádzajúca sa
v k.ú. Nitrianske Rudno.

E. Zamieta :
1. Ţiadosť firmy MAXIT Network s.r.o. Hlavná č. 108, Nitrianske Rudno
o umiestnenie reklamného zariadenia - Bilboard.
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F. Prerokovalo :
1. V súlade s Článkom 25 ods. 5 Štatútu obce Nitrianske Rudno udelenie
ceny starostu obce pri príleţitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky
o obci obyvateľom obce za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce
Nitrianske Rudno.

Overovatelia zápisnice :
Milan Kútny

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

Ing. Ľuboš Hronec

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 29.06. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

