Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 28. septembra 2015
Prílohy :

1.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol.

2. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce október 2015 – marec 2016
3. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.7/2015
4. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nitrianskom Rudne.
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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. Martin Špánik - ospravedlnený
Ján Výškrabka - ospravedlnený
Ing. Rudolf Hronec – 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 zápisnice a zapisovateľky
5. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
7. Prevody a prenájmy majetku obce
8. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Petra Rambalu a za člena návrhovej
komisie Ing. Róberta Kluvanca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : za predsedu Ing. Petra Rambalu a za člena
Ing. Róberta Kluvanca.
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Vladimíra Vršku a Ing. Ľuboša Hronca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Vladimíra Vršku
Ing. Ľuboša Hronca a zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
Správu predloţil a prečítal hl. kontrolór obce. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Kontrolná činnosť bola zameraná :
1.) Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni obce.
2.) Kontrola dodrţiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám - zverejňovanie
faktúr v I. polroku 2015
3.) Kontrola dodrţiavania zákona o cestovných náhradách v MŠ Nitrianske Rudno
v I. polroku 2015
4.) Kontrola dodrţiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2014 v podmienkach
Základnej školy Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku
kontrol.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce október 2015 – marec 2016.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Plán kontrolnej činnosti predloţil hlavný kontrolór obce v zmysle §18f zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2015
– marec 2016.

7. Prevody a prenájmy majetku obce.
1. Ing. Peter Lupták ul. Hlavná Nitrianske Rudno – ţiadosť o predaj pozemku.
Ţiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku - časti parcely č. 227/3 za účelom
výstavby garáţe. Jedná sa o výstavbu garáţe k radovej výstavbe jestvujúcich garáţí
oproti bytovým jednotkám na ulici Hlavná.
OZ b e r i e n a v e d o m i e ţiadosť Ing. Petra Luptáka, Nitrianske Rudno
o kúpu časti pozemku (cca 25 m2 ) KN – reg. C, parcela č. 227/3, k. ú. Nitrianske
Rudno za účelom výstavby garáţe priľahlej k radovým garáţam.
OZ s c h v a ľ u j e 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 - časť pozemku (cca 25 m2 ) KN – reg. C, parcela
č. 227/3, k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1, kupujúcemu Ing. Petrovi
Luptákovi, Nitrianske Rudno.

8. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Poslanci obecného zastupiteľstva vykonávajú svoju funkciu uţ viac rokov za odmenu,
ktorá bola stanovená uznesením č. 2/2011 z 28.02.2011 a to vo výške 10,- eur za účasť
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na kaţdom rokovaní obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení ukladá
povinnosť odmeňovať poslancov obecného zastupiteľstva na základe Zásad
odmeňovania a to vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie.
Hlavný kontrolór obce informoval o Návrhu zásad odmeňovania poslancov obce
Nitrianske Rudno, ktorými sa nemení výkon za ktorý sa odmeňovaní, výška odmien
a ani ich vyplácanie.
Jedná sa len o formálnu zmenu, ktorú si vyţadujú ustanovenia - zákon o obecnom
zriadení.
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne .

9. Rôzne.
1. Materská škola Nitrianske Rudno – Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2015
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Čerpanie finančných prostriedkov materskej školy prečítal predseda návrhovej
komisie Ing. Peter Rambala.
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy
Nitrianske Rudno k 30.06.2015.
2. Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2015 – rozpočtové
opatrenie č.7. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Návrh rozpočtovej zmeny bol prejednaný medzi poslancami aj na pracovnom
stretnutí. Návrh rozpočtovej zmeny predloţila ekonómka obce p. Ivana Kútna,
ktorá podrobne informovala poslancov na pracovnom stretnutí o úprave rozpočtu.
Člen návrhovej komisie Ing. Peter Rambala prečítal návrh rozpočtovej zmeny.
OZ berie na vedomie úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie
č. 7/2015 vykonané na základe účelovo poskytnutých finančných prostriedkov
a rozhodnutím starostu obce v súlade s uznesením OcZ č. 3/2015 – písm. D
z 30. 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

1 285 569,77 €
1 271 369,32 €
14 200,45 €
33,80 €
68 000,00 €
- 67 966,20 €
75 695,23 €
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Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

21 727,90 €
- 53 967,33 €
1 361 298,80 €
1 361 097,22 €
201,58 €

3. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno - ţiadosť
o odsúhlasenie druhu a spôsobu realizácie technického zhodnotenia predmetu
nájmu : detské ihrisko v hodnote 4 000,- eur
OZ berie na vedomie ţiadosť ATC Nitrianske Rudno s. r. o. o odsúhlasenie druhu
a spôsobu realizácie technického zhodnotenia ATC Nitrianske Rudno za rok 2015
v zmysle zmluvy o prenájme ATC.
OZ z a m i e t a technické zhodnotenie ATC Nitrianske Rudno za rok 2015 formou
výstavby detského ihriska jeho prenajímateľom ATC Nitrianske Rudno s. r. o. a jeho
následné odkúpenie.
Keďţe všetky predloţené spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
10. Diskusia :
Starosta obce informoval, ţe ţiadosť o poskytnutie dotácie na multifunkčné ihrisko
bola zamietnutá. Na obecný úrad bola dňa 18.09.2015 pod č. 686/2015 z Úradu
vlády SR doručená písomná informácia v ktorej sa uvádza, ţe komisia, ktorá
posudzovala predloţené projekty neodporúča nami predloţenú ţiadosť
o poskytnutie dotácie na projekt : „ Multifunkčné ihrisko“.
Ďalej starosta obce informoval, ţe bola zaslaná ţiadosť Stredoslovenskej energetike
– Distribúcia a.s. Ţilina s vyuţitím podperných bodov ( stĺpov ) pre účely
umiestnenia zariadení modernizovaného obecného rozhlasu.
Starosta obce informoval, ţe bola zaslaná ţiadosť na Trenčiansky samosprávny kraj
za účelom vybudovania priechodov pre chodcov v obci Nitrianske Rudno na ceste
II. triedy ( pri cintoríne, stred obce - odbočka do základnej školy, pri zdravotnom
stredisku ).
Ţiadosť bola zaslaná aj o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 ( Názov projektu : Kamerový
systém v obci Nitrianske Rudno ). Cieľom projektu je posilniť dozor nad verejným
poriadkom a dopravnou situáciou v obci.
Starosta obce ďalej uviedol, ţe sú vypracované štúdie na rekonštrukciu a rozšírenie
zasadačky obecného úradu, ktoré je moţné pripomienkovať.
Časť miestnej komunikácie na ulici Jilemnického sa upravila asfaltovaním.
V súčasnosti sa vypracováva dopravný projekt vo veci riešenia kriţovatky
pred MŠ.
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Vykonala sa rekonštrukcia elektrických rozvodných skríň v Nitrianskom Rudne
v časti Priehrada.
Do diskusie sa prihlásil p. Marek Harag, ktorý sa sťaţoval na znečistený potok vedľa
hlavnej cesty II .triedy. Znečistený potok má na svedomí dobytok, ktorý chová
Ing. Pánis. Pravidelne sa dobytok chodí napájať do uvedeného potoka.
Je potrebné urobiť také opatrenia aby sa znečisteniu potoka do budúcnosti
zabránilo.
Starosta obce odpovedal, ţe jednal so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho
podniku o vyčistení uvedeného potoka a ich odpoveď bola, ţe čistenie potoka je
naplánované v roku 2016. Keďţe potok tečie stredom dediny čo nerobí dobrý dojem
nemal inú moţnosť len potok dať vyčistiť na náklady obce aj keď vodné toky sú
v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Starosta obce prisľúbil, ţe potok odfotí a zašle list s priloţenou fotodokumentáciou
Slovenskému vodohospodárskemu podniku.
Do diskusie sa prihlásili občania, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti – tzv. Vrchoviny,
na ktorých nie je zakreslená výstavba rodinných domov podľa schváleného
územného plánu obce. Občania majú záujem aby aj na uvedenej nehnuteľnosti bola
schválená výstavba.
Starosta obce odpovedal, ţe sa telefonický spojí s p. Coplákom, ktorý tento
územný plán obce spracovával a bude sa informovať ako sa dajú riešiť ďalšie
zmeny a poţiadavky uţ schválenom územnom pláne obce.

10. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie OZ
o 19.30 hodine.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 7/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 28. septembra 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Vladimíra Vršku a Ing. Ľuboša
Hronca, určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného
úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
3. Ţiadosť Ing. Petra Luptáka, Nitrianske Rudno o kúpu časti
pozemku (cca 25 m2 ) KN – reg. C, parcela č. 227/3, k. ú. Nitrianske
Rudno za účelom výstavby garáţe priľahlej k radovým garáţam.
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4. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 30.06.2015.
5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 7/2015
vykonané na základe účelovo poskytnutých finančných prostriedkov
a rozhodnutím starostu obce v súlade s uznesením OcZ č. 3/2015 – písm
z 30. 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

1 285 569,77 €
1 271 369,32 €
14 200,45 €
33,80 €
68 000,00 €
- 67 966,20 €
75 695,23 €
21 727,90 €
- 53 967,33 €
1 361 298,80 €
1 361 097,22 €
201,58 €

6. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno s. r. o. o odsúhlasenie druhu a spôsobu
realizácie technického zhodnotenia ATC Nitrianske Rudno
za rok 2015 v zmysle zmluvy o prenájme ATC.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda Ing. Peter Rambala a člen Ing. Róbert
Kluvanec.
C. Schvaľuje :
1.

Program rokovania OZ zo dňa 28. septembra 2015.

2.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce október 2015 – marec 2016.

3. 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 - časť pozemku (cca 25 m2 ) KN – reg. C, parcela
č. 227/3, k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1, kupujúcemu Ing. Petrovi
Luptákovi, bytom Nitrianske Rudno.
4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne.
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D. Zamieta :
1.

Technické zhodnotenie ATC Nitrianske Rudno za rok 2015 formou výstavby
detského ihriska jeho prenajímateľom ATC Nitrianske Rudno s. r. o.
a jeho následné odkúpenie.

Overovatelia zápisnice :
Vladimír Vrška

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

Ing. Ľuboš Hronec

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová

V Nitrianskom Rudne dňa 28.09.2015

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

Robert Štrbák
starosta obce

