Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 10. augusta 2015
Prílohy :

1.

Návrh rozpočtovej zmeny – rozpočtové opatrenie č.6
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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. Rudolf Hronec - ospravedlnený
Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
Ing. Peter Rambala - ospravedlnený
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. Návrh Zmluvy č. 9000832/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce medzi
obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Banská Bystrica pri zabezpečovaní investičnej akcie „ Aglomerácia Nitrianske
Rudno : Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno –
- odkanalizovanie“.
6. Návrh 6. úpravy rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6
7. Rôzne a diskusia
8. 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.
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 zložení : predseda Ing. Martin Špánik a člen: Milan
Kútny
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Výškrabku a Vladimíra Vršku.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Jána Výškrabku ,
Vladimíra Vršku a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
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5. Návrh Zmluvy č. 9000832/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce medzi
obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Banská Bystrica pri zabezpečení investičnej akcie „ Aglomerácia Nitrianske
Rudno : Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske
Rudno – odkanalizovanie“.
Hlavným bodom programu je schválenie predloženej Zmluvy č. 9000832/2014
od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica.
Starosta obce Robert Štrbák a JUDr. Milan Sobota informovali o obsahu tejto zmluvy.
K uvedenej zmluve poslanci OZ nemali žiadne pripomienky ani námietky.
OZ schvaľuje Zmluvu č. 9000832/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce medzi
obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Banská Bystrica pri zabezpečení investičnej akcie „ Aglomerácia Nitrianske
Rudno : Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske
Rudno – odkanalizovanie“.
6. Návrh 6. úpravy rozpočtu obce na rok 2015 –rozpočtové opatrenie č. 6.
Starosta obce informoval, že do tohto programu OZ navrhol zaradiť bod 6 - zmenu
rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6 z dôvodu prevodu finančných
prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce.
Hlavný kontrolór obce informoval, že finančné prostriedky z rezervného fondu
je potrebné previesť do rozpočtu obce do 31. augusta 2015.
Poslanci k tomuto bodu viedli diskusiu a prijali nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje :
a) prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 64 000,- eur
do rozpočtu obce na rok 2015 a ich použitie na realizáciu stavieb a ich technické
zhodnotenie ( č. položky 717000 )
b) zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6/2015 v súlade
s písm. a).
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežného rozpočtu

1 279 900,27 eur
1 265 819,22 eur
14 081,05 eur

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

33,80 eur
68 000,- eur
- 67 966,2 eur

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

75 695,23 eur
21 727,90 eur
53 967,33 eur
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Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 355 629,30 eur
1 355 547,12 eur
82,18 eur

7. Rôzne a diskusia :
Poslanci OZ diskutovali počas rokovania k jednotlivým bodom programu.
Starosta obce zhodnotil oslavy 740. výročia obce prvej písomnej zmienky
( Rudniansky deň), ktoré dopadli dobre, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali
na ich prípravách a ktorí sa osláv zúčastnili.
11. Záver :
Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 19.00 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 6/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 10. augusta 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zložení Jána Výškrabku, Vladimíra Vršku
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zložení : predseda - Ing. Martin Špánik a člen Milan Kútny.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.08.2015.
2. Zmluvu č. 9000832/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce medzi
obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Banská Bystrica pri zabezpečení investičnej akcie „ Aglomerácia Nitrianske
Rudno : Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske
Rudno – odkanalizovanie“.
3. a) Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 64 000,- eur
do rozpočtu obce na rok 2015 a ich použitie na realizáciu stavieb
a ich technické zhodnotenie ( č. položky 717000 )
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b) zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6/2015 v súlade
s písm. a).
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežného 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

1 279 900,27 eur
1 265 819,22 eur
14 081,05 eur
33,80 eur
68 000,- eur
- 67 966,2 eur
75 695,23 eur
21 727,90 eur
53 967,33 eur
1 355 629,30 eur
1 355 547,12 eur
82,18 eur

Overovatelia zápisnice :
Ján Výškrabka

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

Vladimír Vrška

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 10.08. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

