Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 26.10. 2015
Prílohy :

1.

Plnenie a čerpanie rozpočtu obce, MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30.09.2015

2. Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2015 – rozpočtové. opatrenie č. 8/2015
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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 :

Milan Kútny – ospravedlnený
Prítomní : 11 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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno a MŠ Nitrianske
Rudno za školský rok 2014/2015.
6. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu ZŠ Nitrianske Rudno a MŠ Nitrianske Rudno
k 30.09.2015.
7.Plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2015
8. Prevody majetku obce
9. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 až 2020
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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 Ing. Rudolfa
Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda - Ing. Martin Špánik
člen – Ing. Rudolf Hronec
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Róberta Kluvanca a Vladimíra
Vršku.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Ing. Róberta Kluvanca
Vladimíra Vršku a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
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5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno a MŠ Nitrianske
Rudno.
Tieto správy predkladajú riaditelia škôl zriaďovateľovi v zmysle Vyhlášky
Ministerstva školstva č. 6/2009 na schválenie do 31.10.2015.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy predloţil a informoval
riaditeľ školy Mgr. Martin Škraban.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy predloţila a informovala
p. Iveta Znamenáková - zástupkyňa riaditeľky materskej školy.
OZ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno
za školský rok 2014/2015.
OZ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno
za školský rok 2014/2015.
6. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ Nitrianske Rudno a MŠ Nitrianske Rudno a obce
k 30.09.2015. / Tvoria prílohu zápisnice /.
Plnenie a čerpanie rozpočtu základnej školy a materskej školy prečítal Ing. Martin
Špánik – predseda návrhovej komisie.
OZ b e r i e n a v e d o m i e :
Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30. 9. 2015,
Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 9. 2015.
7. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30.09.2015. / Tvorí prílohu
zápisnice /.
O plnení a čerpaní rozpočtu obce Nitrianske Rudno informoval Ing. Martin Špánik.
OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno
k 30.09.2015.
8. Prevody majetku obce.
1. Anton Ďurica a manţ. Mária , Nitrianske Rudno – Ţiadosť o odkúpenie
časti parcely reg. C-KN č. 560/10.
Na zasadnutí OZ zo dňa 29.06.2015 bol schválený zámer previesť časť pozemku
parcely reg. C – KN č. 560/10 manţelom Ďuricovcom. Manţelia Ďuricovci si dali
vypracovať geometrický plán, ktorý je potrebný k odpredaju uvedenej parcely.
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) prevod majetku – pozemok, novovytvorená
parcela podľa GP č. 236/2015 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza, M Mišíka
19A Prievidza dňa 30. 9. 2015:
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 pozemok – parcela reg. C-KN č. 560/27, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 127 m2, k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1, kupujúcim
Antonovi Ďuricovi a manželke Márii, bytom Nitrianske Rudno za cenu 4,- €/m2.
Zdôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta. Ţiadateľ pozemok dlhodobo uţíva
a chce si zosúladiť právny stav s uţívateľským
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradia kupujúci.
2. Ing. Eduard Pánis, Nitrianske Rudno – Ţiadosť o kúpu pozemku.
Uvedená ţiadosť bola na zasadnutí OZ dňa 29.06.2015 odloţená na prejednanie
do najbliţšieho zasadnutia OZ s tým, ţe sa určí cena pozemku.
Jedná sa o parcelu, ktorá sa nachádza v areáli farmy pod budovou bitúnok.
OZ s c h v a ľ u j e :
V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prevod majetku obce
 pozemok parcela reg. C – KN č. 1716/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
31 m2, k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1, kupujúcemu
Ing. Eduardovi Pánisovi, bytom Nitrianske Rudno za cenu 4,- €/m2
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
9. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 až 2020.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nitrianske Rudno predloţil
na schválenie starosta obce. Je to otvorený programový dokument obsahujúci najmä
analýzu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho prostredia rozvoja obce.
Hlavnou úlohou dokumentu je určiť hlavné smery vývoja obce, stanovenie cieľov
a prvoradých potrieb. Taktieţ je jeho úlohou predostrieť smerovanie obce, ktoré bude
viesť k vyváţenému rastu s čo najpozitívnejším efektom v budúcom smerovaní obce.
OZ s c h v a ľ u j e program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
na roky 2015 až 2020.
10. Rôzne :
1. Prerokovanie platu starostu obce.
Prerokovanie platu starostu obce ukladá zákon o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest a to najmenej raz za rok.
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OZ v Nitrianskom Rudne :
I. p r e r o k o v a l o :
v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest (ďalej len „zákon“) plat starostu
obce,
II. s c h v a ľ u j e :
v súlade § 4 ods. 2 zákona zvýšenie platu starostovi obce ustanoveného podľa
§ 3 ods. 1 zákona o 18 % s platnosťou od 1. 11. 2015. / t.j. 2 005 eur /.
4. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 8/2015.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice / .
Návrh rozpočtovej zmeny predniesol p. Ing. Martin Špánik – predseda návrhovej
komisie.
Zmena v rámci rozpočtu - nemenia sa ani príjmy ani výdavky. Zmena je z dôvodu,
ţe od 1.novembra 2015 by mala byť prijatá jedna opatrovateľka na plný úväzok
na základe ţiadosti p. Matildy Hrdej a druhá opatrovateľka na polovičný úväzok
pre ţiadateľa p. Pavla Regeša.
OZ s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie
č. 8/2015:
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 285 569,77 €
1 271 369,32 €
14 200,45 €

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

33,80 €
68 000,- €
- 67 966,20 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

75 695,23 €
21 727,90 €
53 967,33 €
1 361 298,80 €
1 361 097,22 €
201,58 €

Keďţe všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
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11. Diskusia:
Starosta obce informoval, ţe na obecný úrad bolo doručené písomné upozornenie
od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica, v ktorom nám
zaslali mena vlastníkov, ktorí nepodpísali BZ /budúce zmluvy / o VB / zriadení
vecného bremena /a z tohto dôvodu nie je moţné podať ţiadosť o NFP / nenávratný
finančný príspevok / v súčasnej výzve č. OPKZP – PO1-SC121/122-2015 . Keďţe
StVS a.s. Banská Bystrica neeviduje súhlasy vlastníkov, ktoré sú potrebné k MPV
( majetko-právne vysporiadanie / nie je moţné podať ţiadosť o stavebné povolenie
pre Aglomeráciu Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota,
Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie.
Starosta obce informoval, ţe je na stredu dňa 28.10.2015 zvolané jednanie so StVS
a.s. Banská Bystrica vo veci riešenia realizácie uvedenej stavby.
Starosta obce informoval, ţe od StVS a.s. Banská Bystrica nám bolo listom oznámené,
ţe oprava vodovodu na ulici Jána Bottu Nitrianskom Rudne bude riešená v koordinácii
s výstavbou kanalizácie v obci. Ulica Mladých budovateľov po vytýčení existujúcich
sietí a v prípade, ţe by sa mohla situovať trasa opraveného vodovodu do krajnice cesty,
oprava sa môţe vykonať ešte pred výstavbou kanalizácie v roku 2016.
Ďalej starosta obce informoval, ţe ohľadom zmeny územného plánu obce má
zvolané stretnutie na stredu dňa 28.10.2015 s p. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom, PhD,
ktorý riešil a pripravoval územný plán obce. Vyzval p. Petra Haraga, ktorý bol
prítomný na zasadnutí OZ aby oslovil ostatných vlastníkov, ktorí ţiadali zmenu
územného plánu obce aby sa zúčastnili dohodnutého stretnutia.
Do diskusie sa zapojil p. Jozef Mištuna - konateľ ATC Nitrianske Rudno s.r.o.
Informoval prítomných, ţe vlastníci súkromných pozemkov, ktoré sa nachádzajú
v areáli ATC Nitrianske Rudno ţiadajú nájom za uţívanie pozemku vo výške:
0,40 eur za m2, čo je pre neho likvidačné a nebude môcť uzavrieť ani zmluvu o nájme
s obcou. Doteraz im bolo vyplácané 0,16 eur/m2, vyjadril sa, ţe je ochotný pristúpiť
za cenu 0,20 eur/m2.
Starosta obce odpovedal, ţe zvolá jednanie aj s poslancami a budú sa snaţiť nájsť
riešenie k tejto problematike.
Do diskusie sa zapojila p. Viera Jurenková- členka kynologického klubu a navrhla
v spolupráci s obcou a TJ Priehrada Nitrianske Rudno prenajať v Obci Kostolná Ves
športové ihrisko za cenu 300,- eur/ za rok, ktoré by vyuţívali na výcvik psov a TJ
na futbalový tréning mládeţe.
Starosta obce odpovedal, ţe sa môţu dohodnúť z TJ Priehrada Nitrianske Rudno
a v rámci schválených poskytnutých dotácií z rozpočtu obce by sa mohol tento nájom
uhradiť.
Pán Marek Harag sa pýtal, ako sa postúpilo vo veci čistenia potoka, ktoré upozorňoval
na minulom zasadnutí OZ.
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Starosta obce odpovedal, ţe bol zaslaný list s fotodokumentáciou znečisteného potoka
Slovenskému vodohospodárskemu podniku Piešťany / – správca vodných tokov /
a čakáme na odpoveď ako sa k tejto veci vyjadria.

12. 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. 8/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Ing. Róberta Kluvanca, Vladimíra
Vršku a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného
úradu.
2. Čerpanie finančných prostriedkov k 30.09.2015 od Materskej školy
Nitrianske Rudno.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.09.2015 od Základnej školy Nitrianske
Rudno.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30.09.2015.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda -Ing. Martin Špánik a člen Ing. Rudolf
Hronec
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2015.
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno
za školský rok 2014/2015.
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno
za školský rok 2014/2015.
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4. V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
(dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku – pozemok, novovytvorená
parcela podľa GP č. 236/2015 vyhotoveného Geosluţbou Prievidza, M Mišíka
19A Prievidza dňa 30. 9. 2015:
 pozemok – parcela reg. C-KN č. 560/27, zastavané plochy a nádvorie o výmere
127 m2, k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1, kupujúcim Antonovi
Ďuricovi a manţelke Márii, bytom Nitrianske Rudno za cenu 4,- €/m2.
5. V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prevod majetku obce
 pozemok parcela reg. C – KN č. 1716/93, zastavané plochy a nádvorie o výmere
31 m2, k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1, kupujúcemu
Ing. Eduardovi Pánisovi, bytom Nitrianske Rudno za cenu 4,- €/m2.
6.

V súlade § 4 ods. 2 zákona zvýšenie platu starostovi obce ustanoveného podľa
§ 3 ods. 1 zákona o 18 % s platnosťou od 1. 11. 2015. / t.j. 2 005 eur /.

7. Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 8/2015:
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 285 569,77 €
1 271 369,32 €
14 200,45 €

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

33,80 €
68 000,- €
- 67 966,20 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

75 695,23 €
21 727,90 €
53 967,33 €
1 361 298,80 €
1 361 097,22 €
201,58 €

8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 aţ 2020.
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D. Prerokovalo :
V zmysle § 4 ods.4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest ( ďalej len zákon ) plat starostu obce.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Róbert Kluvanec
Vladimír Vrška

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 26.10. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

