Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 07.12 2015
Prílohy :

1.

Správa hl. kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.

2. Návrh rozpočtovej zmeny obce Nitrianske Rudno - rozpočtové opatrenie č. 9
3. Návrhy VZN a VZN č. 1/2015, 2/2015, 3/2015 .
4. Doplnok č.1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku ......
5. Návrh vyradených hospodárskych prostriedkov MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno.
6. Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017 a 2018.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu.
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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 :

JUDr. Milan Sobota – 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 hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
6. Návrh VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
7. Návrh VZN č. 2/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických
subjektov a kandidátov vo volebnej kampani .
8. Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole.
9. Návrh Doplnku č.1 VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
10. Zmeny rozpočtu obce na rok 2015
11. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017 a 2018.
12. Prevody majetku obce
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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 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
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4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Vladimíra Vršku.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Milana Kútneho, Vladimíra
Vršku a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
/ Správa tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Správu o činnosti a výsledku kontrol predloţil hlavný kontrolór obce.
Kontrola bola zameraná na tieto činnosti :
a) Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni obce.
Inventarizáciou bolo zistené, ţe výška peňaţných prostriedkov v pokladni obce
súhlasí s ich účtovným stavom v pokladničnej knihe.
b) Kontrola účtovných pokladničných dokladov obce vyhotovených v mesiaci október
2015.
Pri kontrole pokladničných operácií neboli zistené rozdiely v účtovnom stave
finančných prostriedkov vedených v účtovnom denníku s doloţenými súvisiacimi
dokladmi o výdavkoch.
c) Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30.09.2015.
Obec má dva dlhodobé záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania, ktoré boli
poskytnuté podľa Zmlúv o poskytnutí podpory z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. Ich splácanie je zabezpečené
výberom nájomného. Záväzky voči dodávateľom nemá.
d) Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr v I.polroku 2015 v ZŠ Nitrianske
Rudno.
V prvom polroku 2015 bolo do ZŠ podľa knihy došlých faktúr doručených 74
faktúr. Všetky faktúry sú v poţadovanej štruktúrovanej forme s povinnými údajmi
zverejnené na webovom sídle ZŠ „ www.zsnrudno.edupage.org.“
OZ berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od hlavného
kontrolóra obce.
6. Návrh VZN č. 1/2015 o financovaním originálnych kompetencií obce na úseku
školstva. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Návrh VZN č.1/2015 predniesol predseda finančnej komisie pri OZ Nitrianske
Rudno Ing. Peter Rambala.
VZN určuje - výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ţiaka ŠKD a stravníka v ŠJ.
- účel a pouţitie finančných prostriedkov
- deň v mesiaci, v ktorom obec poskytuje finančné prostriedky ZŠ
a MŠ.
OZ schvaľuje VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce
na úseku školstva.
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7. Návrh VZN č. 2/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov
politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani.
Návrh VZN č. 2/2015 predniesol hlavný kontrolór obce.
Toto všeobecné záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obcí.
Miestom na umiestňovanie volebných plagátov v obci Nitrianske Rudno sú :
- plagátová plocha, Hlavná ulica – horná zastávka SAD /oproti
domu sluţieb/
- plagátová plocha, Hlavná ulica, stredná zastávka SAD
- so súhlasom majiteľa výklady obchodov z vnútornej strany
prevádzky .
OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných
plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani.
8. Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole. /Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Návrh VZN č. 3/2015 predniesol hlavný kontrolór obce.
Účelom tohto Všeobecného záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky .
Zápis detí do Základnej školy Nitrianske Rudno na školský rok 2016/2017
sa vykoná v budove základnej školy v dňoch 1. aţ 30.apríla 2016
v čase od 8.00 do 16.00 hod.
OZ schvaľuje VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole .
9. Návrh Doplnku č. 1 VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Doplnok č. 1 VZN č.4/2014 predniesol hlavný kontrolór obce.
VZN č. 4/2014 sa mení a dopĺňa takto :
V § 14 ods. 1 sa suma „0,33 eura“ mení na sumu „ 0,40“ eura /daň za ubytovanie /
V § 21 odsek 1. znie :
a) 0,0531 eura za jeden liter komunálnych odpadov
b) 0,0410 eura za osobu a kalendárny rok
c) 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec nevyrubuje
rozhodnutím. Uhrádza sa do pokladne obce v hotovosti.
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OZ schvaľuje Doplnok č.1 k VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske
Rudno .
10. Zmeny rozpočtu obce na rok 2015. /Tvoria prílohu tejto zápisnice /.
Zmeny rozpočtu obce predkladal predseda finančnej komisie Ing. Peter Rambala.
Zmena rozpočtu bola vykonaná na základe poskytnutia účelových prostriedkov
zo štátneho rozpočtu. Podrobne vysvetlil jednotlivé poloţky.
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové
opatrenie č. 9/2015 vykonanú starostom obce v súlade s uznesením OcZ
č. 3/2015 – D/1 z 30.3.2015 a z dôvodu poskytnutia a použitia účelovo
určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 307 655,62 €
1 271 369,32 €
36 286,30 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky obce
Bilancia kapitálového rozpočtu

541,60 €
68 000,- €
- 67 458,40 €

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 €
1 383 892,45 €
1 361 097,22 €
22 795,23 €

11. Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017 a 2018.
Návrh rozpočtu predkladal a informoval predseda finančnej komisie Ing. Peter
Rambala.
Pochválil starostu obce, ţe bol dobre pripravený pri tvorbe rozpočtu obce.
Starosta obce k pripravovanému návrhu rozpočtu predloţil finančnej komisii
harmonogram prác, ktoré plánuje v budúcom roku vykonať. Tento harmonogram
prác bol dobrým podkladom pri tvorbe rozpočtu. Plánuje sa výmena verejného
osvetlenia, rozšírenie zasadačky ocú, vybudovanie kriţovatky pred Reštauráciou
Kohút s.r.o. a podobne.
Milan Kútny sa vyjadril k návrhu rozpočtu obce, ţe nesúhlasí s týmto rozpočtom
obce, pretoţe je neprehľadný a neboli mu dostatočne vysvetlené jednotlivé poloţky
v rozpočte.
Stanovisko k rozpočtu obce predloţil a prečítal hlavný kontrolór obce. / Tvorí
prílohu tejto zápisnice /.
Hlavný kontrol obce odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený rozpočet obce
na rok 2016 schváliť.
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OZ berie na vedomie :
a) návrh rozpočtov obce na roky 2017 a 2018
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
OZ schvaľuje :
a) v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2016
bez programovej štruktúry,
b) rozpočet obce na rok 2016 s celkovou bilanciou
bežné príjmy + ZŠ a MŠ
bežné výdavky + ZŠ a MŠ
bilancia bežného rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

1 274 089,20 €
1 206 019,20 €
+ 68 070,00 €
8 000,- €
151 000,- €
- 143 000,- €
96 670,- €
21 706,48 €
74 963,52 €
1 378 759,20,- €
1 378 725,68,- €
33,52 €

12. Prevody majetku obce :
13. Rôzne :
1. Pavol Dianovský a manţelka Monika bytom Nitrianske
Rudno a Vladimír Vrška bytom Nitrianske Rudno - ţiadosť o predĺţenie
lehoty na dokladovanie kolaudačného rozhodnutia.
Ţiadatelia ţiadajú o predĺţenie lehoty na predloţenie právoplatného
kolaudačného rozhodnutia k stavbe „ Skupinové garáţe“ . Vzhľadom
na nepredvídané udalosti spojené so stavebným povolením sa posunul
termín začiatku výstavby a tým pádom aj termín dostavby a následnej
kolaudácie.

OZ súhlasí s predĺžením lehoty na ukončenie a skolaudovanie stavby
„ Skupinové garáže“ na pozemkoch parcely č. 221/7 až 227/12, k.ú.
Nitrianske Rudno pre stavebníkov Pavla Dianovského a manželky
Moniky, bytom Nitrianske Rudno a Vladimíra Vršku, bytom
Nitrianske Rudno v termíne do 31.12. 2016.
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2. Emil Mikuláš, Povaţanova, 841 02 Bratislava – Ţiadosť o odkúpenie
časti parcely reg. E č. 445/48 o výmere 2 m2.
Ţiadateľ ţiada o odkúpenie časti parcely reg. „E“ č. 445/48, novovytvorená
parcela reg. C č. 1495/2 ktorá je vo vlastníctve obce ( LV č. 1) o výmere
2 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Janka Kráľa.
Pri zameraní podľa GP sa zistilo, ţe súčasná stavba garáţe bola zameraná
do pozemku ( časť miestnej komunikácie ), ktorý je vo vlastníctve obce
a z tohto dôvodu nie je moţné vykonať kolaudáciu stavby kým nie je
pozemok vlastníka vysporiadaný.
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 - novovytvorená parcela podľa GP č. 117/2014 zo dňa 25. 11. 2014
vyhotovený Geosluţbou Prievidza s. r. o., M. Mišíka 19A, parcela reg. C
č. 1495/2 o výmere 2 m2 (zastavaná plocha), k. ú. Nitrianske Rudno, vedená
na LV č. 1 za cenu 4,- €/1m2, kupujúcemu Emilovi Mikulášovi, Povaţanová
841 02 Bratislava.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
3. Jaroslav Pentek bytom 972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o súhlas
práva prechodu.
Ţiadateľ ţiada o povolenie prechodu osobným automobilom cez pozemok obce
parcely reg. C č. 279 ( nádvorie bývalej prevádzky VEPS ) . Uvedená parcela
je jediná prístupová nehnuteľnosť kadiaľ sa ţiadateľ môţe dostať osobným
automobilom k svojej garáţi.
OZ s ú h l a s í s používaním pozemku vo vlastníctve obce - parcela reg.C
č. 279 na prechod osobným automobilom a prístupové miesto ku garáži
Jaroslava Penteka, Nitrianske Rudno.
4. Materská škola Nitrianske Rudno - Návrh na vyradenie hospodárskych
prostriedkov k 31.12.2015. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Majetok je daný na vyradenie inventarizačnou komisiou v hodnote 1 708,98 eur.
Majetok je znehodnotený, nefunkčný a z bezpečnostného hľadiska nevyhovuje.
OZ s c h v a ľ u j e vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske Rudno
podľa predloženého zoznamu. Zoznam vyradeného majetku tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
5. Základná škola Nitrianske Rudno - Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2015.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.

8

Majetok určený na vyradenie je technologický zastaralý, nefunkčný.
Inventarizačnou komisiou bolo navrhnuté majetok vyradiť.
OZ schvaľuje vyradenie majetku obce v správe ZŠ Nitrianske Rudno podľa
predloženého zoznamu. Zoznam vyradeného majetku tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
6. Správa audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou k 31.12.2014.
Správu predloţil a informoval hlavný kontrolór obce. Správu vypracovala
Mgr. Ing. Katarína Šašková. V správe sa uvádza, ţe sú účtovné informácie uvedené
v konsolidovanej výročnej správe Obec Nitrianske Rudno za rok 2014 v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2014.
OZ b e r i e n a v e d o m i e Správu audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31. 12. 2014.
7. Sociálna komisia pri OZ v Nitrianskom Rudne – Návrh poveriť starostu obce
poskytovať jednorazovú finančnú sociálnu výpomoc obyvateľom obce.
OZ p o v e r u j e starostu obce poskytovať v súlade s odporučením sociálnej
komisie pri OcZ a rozpočtom obce jednorazovú finančnú sociálnu výpomoc
obyvateľom obce.
8. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica – ţiadosť o výpomoc
pri príprave Aglomerácie Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska
Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie.
OZ s ú h l a s í na základe uznesenia DR StVS a. s. Banská Bystrica a žiadosti
StVS, a. s. Banská Bystrica s pomocou pri príprave Aglomerácie Nitrianske
Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves , Nitrianske
Rudno - odkanalizovanie.
9. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ obce Nitrianske Rudno.
/ Tvoria prílohu zápisnice /.
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií predkladal a informoval hlavný
kontrolór obce .
Tieto zásady sa vzťahujú na poslancov OZ a členov komisií zriadených OZ z radov
poslancov i obyvateľov obce Nitrianske Rudno.
OZ s c h v a ľ u j e Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva obce Nitrianske Rudno.
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14. Diskusia :
Pán Marek Harag sa zapojil do diskusie a vyjadril nespokojnosť s usadením
dopravných značiek na ulici Okruţná. Poukázal na to ţe nie je označená
dopravnou značkou cesta z Lesnej správy v Nitrianskom Rudne a trvá na tom
aby sa to prerobilo. Ďalej sa pýtal, v akom štádiu riešenia je sťaţnosť
na dobytok Eduarda Pánisa ohľadne znečistenia potoka, ktorý je v Správe
povodia Váhu.
Pán Marek Harag poukázal a vyzdvihol dedinu Diviacku Novu Ves, ktorá má
veľmi dobre vybudované osvetlené prechody pre chodcov a taktieţ aj verejné
osvetlenie a pýtal sa prečo to nie je v našej obci.
Starosta obce odpovedal, ţe dopravné značky sú usadené podľa projektu, ktoré
vypracoval Ing. Gaţovič ( Lms Dopravný inţiniering s.r.o. Prievidza ).
Starosta obce ďalej odpovedal, ţe mal stretnutie s p. Ing. Eduardom Pánisom,
upozornil ho na tento problém a poţiadal p. Ing. Pánisa aby tento problém
vyriešil čo najkratšom čase.
Starosta obce odpovedal, ţe v budúcom roku plánuje taktieţ s vybudovaním
verejného osvetlenia ( výmena svietidiel /, dvakrát sme súťaţili cez elektronické
trhovisko o dodávku LED svietidiel. Víťazný dodávateľ LED svietidiel je firma
Venimex Slovakia s.r.o. so sídlom : Klincová 37, 821 08 Bratislava.
Ďalej plánujeme s rekonštrukciou a rozšírením zasadačky obecného úradu, sú uţ
vypracované štúdia, máme vypracovaný projekt aj na vybudovanie kriţovatky
pred Reštauráciou Kohút s.r.o. Plánujeme aj s vybudovaním chodníka vedľa
hlavnej cesty II. triedy, len stále nevieme ako to bude s vybudovaním kanalizácie.
Pán Vladimír Vrška sa prihlásil do diskusie a informoval ako skúsený vodič
nie je za to aby boli prechody pre chodcov osvetlené, lebo keď sa prejde
za prechod tak je veľmi zlá viditeľnosť a k tomuto názoru sa pripojil aj
Ing. Rudolf Hronec ktorý potvrdil, ţe osvetlené prechody sú nebezpečné.
Ing. Rudolf Hronec kritizoval usadené dopravné značky na ulici Okruţná .
K rozpočtu sa vyjadril, ţe by mal byť napísaný komentár na aký účel sa plánujú
pouţiť finančné prostriedky.
15. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným
za účasť na zasadnutí OZ a zároveň ich pozval na Vianočný koncert,
ktorý sa bude konať dňa 20.12.2015 / v nedeľu / o 15.30 hodine na nádvorí Ocú.
Zaţelal príjemné preţite vianočných sviatkov a ukončil zasadnutie
OZ o 20.15 hod.
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Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 9/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 07. decembra 2015
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Milana Kútneho, Vladimíra Vršku
určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol.
3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 9/2015,
vykonanú starostom obce v súlade s uznesením OcZ č. 3/2015 – D/1
z 30. 3. 2015 a z dôvodu poskytnutia a pouţitia účelovo určených
prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 307 655,62 €
1 271 369,32 €
36 286,30 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky obce
Bilancia kapitálového rozpočtu

541,60 €
68 000,- €
- 67 458,40 €

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 €
1 383 892,45 €
1 361 097,22 €
22 795,23 €

4. Návrh rozpočtov obce na roky 2017 a 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
6. Správu audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2014
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda Ing. Martin Špánik a člen Ing. Rudolf
Hronec
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C. Schvaľuje :

1.

Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne.

2. VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
3.

VZN č. 2/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických
subjektov a kandidátov vo volebnej kampani.

4.

VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.

5. Doplnok č.1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
6.

a) v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2016 bez
programovej štruktúry,
b) rozpočet obce na rok 2016 s celkovou bilanciou
beţné príjmy + ZŠ a MŠ
beţné výdavky + ZŠ a MŠ
bilancia bežného rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

7.

8.

1 274 089,20 €
1 206 019,20 €
+ 68 070,00 €
8 000,- €
151 000,- €
- 143 000,- €
96 670,- €
21 706,48 €
74 963,52 €
1 378 759,20,- €
1 378 725,68,- €
33,52 €

V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prevod majetku obce
 pozemok - novovytvorená parcela podľa GP č. 117/2014 zo dňa 25. 11. 2014
vyhotovený Geosluţbou Prievidza s. r. o., M. Mišíka 19A, parcela č. 1495/2
o výmere 2 m2 (zastavaná plocha), k. ú. Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1
za cenu 4,- €/1m2, kupujúcemu Emilovi Mikulášovi, Povaţanová
841 02 Bratislava.
Vyradenie majetku obce v správe ZŠ Nitrianske Rudno podľa predloţeného
zoznamu. Zoznam vyradeného majetku tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
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9. Vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske Rudno podľa predloţeného
zoznamu. Zoznam vyradeného majetku tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
10. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce
Nitrianske Rudno.

D. Súhlasí :
1.

S predĺţením lehoty na ukončenie a skolaudovanie stavby » Skupinové garáţe«
na pozemkoch parcely č. 221/7 aţ 227/12, k. ú. Nitrianske Rudno pre stavebníkov
Pavla Dianovského a manţelky Moniky, bytom Nitrianske Rudno
a Vladimíra Vršku, bytom Nitrianske Rudno do 31. 12. 2016.

2.

S pouţívaním pozemku vo vlastníctve obce - parcela č. 279 na prechod osobným
automobilom a prístupové miesto ku garáţi Jaroslava Penteka, bytom Nitrianske
Rudno.

3.

Na základe uznesenia DR StVS a. s. Banská Bystrica a ţiadosti StVS, a. s. Banská
Bystrica s pomocou pri príprave Aglomerácie Nitrianske Rudno – Nevidzany,
Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves , Nitrianske Rudno - odkanalizovanie.

E. Poveruje :
1. Starostu obce poskytovať v súlade s odporučením sociálnej komisie pri OcZ
a rozpočtom obce jednorazovú finančnú sociálnu výpomoc obyvateľom obce.
Overovatelia zápisnice :
Milan Kútny

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

Vladimír Vrška

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 07.12. 2015

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

