Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 25. januára 2016
Prílohy :

1.

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 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 :
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 zápisnice a zapisovateľky
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015.
6. Návrh VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania na území obce Nitrianske Rudno.
7. Prenájmy majetku obce.
8. Ţiadosť mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí a mládeţe v CVČ Nováky.
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 JUDr. Milana Sobotu a za člena návrhovej
komisie Ing. Martina Špánika.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zloţení : za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena
Ing. Martina Špánika.
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Výškrabku a Vladimíra Vršku.
OZ berie na vedomie :
a) overovateľov zápisnice v zloţení Jána Výškrabku a Vladimíra Vršku
b) určenie zapisovateľky zápisnice Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
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5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015.
/ Správa tvorí prílohu tejto zápisnice /
Správu prečítal a podrobne informoval hlavný kontrolór obce.
Správa bola predloţená OZ v súlade s §18f, odsek (1) písmeno e) zákona
č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná
na základe schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2015.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
za rok 2015.
Poslanci OZ navrhli odmenu hlavnému kontrolórovi obce za vykonávanie práce
nad rámec pracovných povinnosti.
OZ schvaľuje v súlade s §18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2015 vo výške 15% zo súčtu platov
za rok 2015.
6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce
Nitrianske Rudno.
Hlavný kontrolór obce informoval o predloţenom návrhu VZN č.1/2016, ktoré
upravuje náleţitosti oznámenia prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania
ovzdušia, podrobnosti vo veciach poplatku a výšku poplatku prevádzkovateľa malého
zdroja znečistenia ovzdušia vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať.
Poslanci OZ navrhli v Článku 3 – Poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania v bode 4 - Poplatková povinnosť sa nevzťahuje :
vypustiť písmená : c) zdravotnícke a školské zariadenia
d) sociálne a charitatívne organizácie
OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce
Nitrianske Rudno.

7. Prenájmy majetku obce .
1. Mária Pánisová, POHREBNÍCTVO U PÁNISOVEJ , IČO : 43 439 676
Hlavná č. 59, Nitrianske Rudno - ţiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy
dohodou.
Ţiadateľka poţiadala o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 29.02.2016,
ktorá bola uzatvorená na prenájom jednej miestnosti v budove Domu Smútku
v Nitrianskom Rudne.
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OZ súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy na prenájom jednej miestnosti
v budove Domu smútku so súpisným číslom 431, postavený na parcele č. 6/1
v Nitrianskom Rudne s Máriou Pánisovou – POHREBNÍCTVO
U PÁNISOVEJ dohodou k 29.02.2016.
2. Renáta Mitašová - POHREBNÁ SLUŢBA , IČO : 48274551, Hlavná č. 59/63
972 26 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o prenájom.
Ţiadateľka ţiada o prenájom jednej miestnosti v budove Domu smútku
so súpisným číslom 431, postavený na parcele č.6/1 v Nitrianskom Rudne
za účelom prevádzkovania niektorých pohrebných sluţieb od 01.03.2016.
OZ schvaľuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p :
* nebytový priestor – jedna miestnosť v budove Domu smútku
so súpisným číslom 431, postavený na parcele č. 6/1 v Nitrianskom
Rudne nájomkyni Renáte Mitašovej – POHREBNÁ SLUŢBA
od 01.03.2016 za cenu 40,- eur na jeden rok.
8.

Mesto Nováky – Ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí a mládeţe.
V zmysle §6 ods.12, bod d) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších
predpisov obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času na deti
do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.
V Centre voľného času v Novákoch máme evidovaných 3-och ţiakov.

OZ schvaľuje finančný príspevok na rok 2016 na záujmové vzdelávanie
detí a mládeţe v CVČ Nováky pre deti s trvalým pobytom v Nitrianskom
Rudne prijaté do CVČ Nováky vo výške 60,- eur na jedno dieťa.

9. Rôzne :
Starosta obce informoval, ţe na obecný úrad prichádzajú občania so ţiadosťami
o zmeny územného plánu obce za účelom výstavby rodinných domov.
Územný plán obce sa schvaľoval v roku 2014 a preto nie je moţné
ho podchvíľou meniť a dopĺňať.
Starosta obce informoval, ţe jeho zámerom je pripraviť podklady na jeho
zmenu a sústrediť poţiadavky občanov a pristúpiť k jeho zmene.
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OZ ukladá obecnému úradu v Nitrianskom Rudne :
I.
II.

III.

pripraviť proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie
vyzvať obyvateľov obce a majiteľov nehnuteľnosti v obci
na predkladanie návrhov a pripomienok na zmenu a doplnenie
územného plánu obce do 30.06.2016
sústreďovať návrhy a pripomienky na zmenu a doplnenie územného
plánu obce .

Starosta obce informoval, ţe sa v najbliţšom čase začne s výmenou verejného
osvetlenia, led svietidlá uţ máme dodané na obecnom úrade, v štádiu prípravy je aj
rekonštrukcia zasadačky a riešenie kriţovatky pred materskou školou.
Na miestnej obhliadke boli aj pracovníci z Dopravného inšpektorátu Prievidza,
ktorí navrhli riešenie vybudovania kriţovatky pred MŠ z hľadiska bezpečnosti.
Starosta obce pozval všetkých prítomných na fašiangy, ktoré sa budú konať
v dňoch 6.2. – 7.2.2016 na nádvorí obecného úradu v Nitrianskom Rudne,
budú spojené aj s tanečnou zábavou, pochovávaním basy a taktieţ s obecnou
zabíjačkou.
10. Diskusia :
Keďţe všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.

11. Záver :
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 18.45 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 1/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 25. januára 2015

A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku, Vladimíra Vršku
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015.
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B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda JUDr. Milan Sobota a člen Ing. Martin
Špánik.

C. Schvaľuje :

.

1.

Program rokovania OZ zo dňa 25. januára 2016.

2.

V súlade s § 18c ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení odmenu
hlavnému kontrolórovi obce za rok 2015 vo výške 15% zo súčtu platov
za rok 2015.

3.

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce
Nitrianske Rudno.

4. Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p :
* nebytový priestor – jedna miestnosť v budove Domu smútku
so súpisným číslom 431, postavený na parcele č. 6/1 v Nitrianskom
Rudne nájomkyni Renáte Mitašovej – POHREBNÁ SLUŢBA
od 01.03.2016 za cenu 40,- eur na jeden rok.
5. Finančný príspevok na rok 2016 na záujmové vzdelávanie detí a mládeţe
v CVČ Nováky pre deti s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne prijaté
do CVČ Nováky vo výške 60,- eur na jedno dieťa.

D. Súhlasí :
1. S ukončením nájomnej zmluvy na prenájom jednej miestnosti v budove Domu
smútku so súpisným číslom 431, postavený na parcele č. 6/1 v Nitrianskom
Rudne s Máriou Pánisovou – POHREBNÍCTVO U PÁNISOVEJ dohodou
k 29.02.2016.

7

D. Ukladá :

1.

Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne :

a)

pripraviť proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie

b)

vyzvať obyvateľov obce a majiteľov nehnuteľnosti v obci
na predkladanie návrhov a pripomienok na zmenu a doplnenie
územného plánu obce do 30.06.2016

c)

sústreďovať návrhy a pripomienky na zmenu a doplnenie územného
plánu obce .

Overovatelia zápisnice :
Ján Výškrabka
Vladimír Vrška

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 25.01.2016

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

