Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 04. apríla 2016
Prílohy :

1.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol.

2. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce apríl - september 2016
3. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.4/2016
4. Čerpanie finančných prostriedkov MŠ Nitrianske Rudno.
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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 : 8 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. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
8. Prevody a prenájmy majetku obce
9. Čerpanie rozpočtu MŠ Nitrianske Rudno k 31.12.2015
10. Návrh na schválenie kronikárky obce Nitrianske Rudno
11. Zmeny a doplnky územného plánu obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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. Martina Špánika.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : za predsedu Ing. Petra Rambalu a za člena
Ing. Martina Špánika
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Vyškrabku a Ing. Róberta Kluvanca
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Jána Výškrabku
Ing. Róberta Kluvanca a zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného
úradu.

3

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hlavný kontrolór obce.
Obecnému úradu na zasadnutí OZ dňa 25.01.2016 bolo schválené ukladacie uznesenie :
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.
Všetky tieto úlohy sa priebeţne plnia. Obyvatelia boli informovaní písomne,
prostredníctvom obecného rozhlasu, zverejnením týchto informácií na obecnej tabuli
a internetovej stránke obce.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva od hlavného
kontrolóra obce.
6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
Správu predloţil a prečítal hl. kontrolór obce. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Kontrolná činnosť bola zameraná :
1) Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni obce.
2) Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni Základnej školy Nitrianske
Rudno.
3) Kontrola dodrţiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2015 v podmienkach MŠ
Nitrianske Rudno.
4) Kontrola poskytovania a zúčtovania dotácii z rozpočtu obce v roku 2015 .
Kontrolou bolo zistené, ţe výška finančných prostriedkov v pokladni obce a ZŠ
súhlasí s účtovným stavom v pokladničnej knihe.
Postup MŠ pri tvorbe a pouţití prostriedkov sociálneho fondu bol v súlade
so zákonom o sociálnom fonde.
Pri zúčtovaní dotácii boli správne vykonané aj administratívne finančné kontroly
a vypracované správy z nich, tak ako to ukladá zákon o finančnej kontrole a audite
platný od 1.1.2016. Vo všetkých prípadoch bola dodrţaná lehota zúčtovania dotácie,
účel pouţitia dotácie a boli doloţené doklady súvisiace a dokladujúce pouţitie
poskytnutej dotácie.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku
kontrol.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce apríl - september 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.
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OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie apríl
– september 2016.

8. Prevody a prenájmy majetku obce.
1. Na zasadnutí OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 25. januára 2016 bol schválený zámer
prenajať jednu miestnosť v Dome smútku pre ţivnostníčku Renátu Mitašovú –
Pohrebná sluţba Nitrianske Rudno.
Zdôvodnenie : nájomkyňa bude poskytovať sluţby spojené s pohrebom.
Keďţe zámer bol zverejnený, neprišli k nemu ţiadne pripomienky ani námietky,
starosta obce poţiadal o hlasovanie .
OZ schvaľuje prenájom – majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
- nebytový priestor – jedna miestnosť v budove Domu smútku, súpisné číslo 431
na parcele č. 6/1 v Nitrianskom Rudne nájomkyni Renáte Mitašovej Pohrebná služba Nitrianske Rudno za cenu 40,- eur na jeden rok.
2. Na zasadnutí OZ zo dňa 30.03.2015 bol schválený zámer odpredať pozemok obce
a to parcelu ( PK –E 374/1 ) reg. C č. 160/3 o výmere 453 m2 pre Jána Jurenku
bytom Nitrianske Rudno.
Keďţe táto parcela bola predmetom vlastníckeho vysporiadania prostredníctvom
registra obnovenej evidencie pozemkov /ROEP) obec môţe parcelu odpredať
iba vtedy keď je vedená na liste vlastníctva obce. Taktieţ bol zverejnený zámer
o odpredaji a neprišli k nemu ţiadne pripomienky ani námietky.
Zdôvodnenie : Vyuţitie parcely je z dôvodu uloţenia vodovodného potrubia
a zriadeného vecného bremena obmedzená. Obec s vyuţitím pozemku neráta.
Ţiadateľka pozemok dlhodobo uţíva a chce si zosúladiť právny stav
s uţívateľským.
OZ schvaľuje v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z. n. p. ( dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce
- parcela ( PK - E 374/1 ) reg. C č. 160/3 záhrada o výmere 453 m2, k.ú.
Nitrianske Rudno vedená na LV č. 2356, zameraná geometrickým plánom
č. 51/2003 zo dňa 22.08.2003, vyhotoveným : GEOMETRA Ing. Dana
Gašparovičová, Námestie slobody 22, Prievidza - kupujúcej Viere Jurenkovej,
Nitrianske Rudno za cenu 1,60 €/m2.
Na zasadnutí OZ dňa 28.09.2015 bola predloţená ţiadosť ţiadateľa Ing. Petra
Luptáka o predaj časti parcely č. 223/3 na výstavbu garáţe.
Keďţe sa čakalo na vyjadrenie SPP, či garáţ, ktorú chce ţiadateľ na tomto
pozemku stavať nebude uţ v ochrannom pásme výmeníkovej stanice. Vyjadrenie
bolo pre ţiadateľa kladné a preto obec pristupuje k tomuto prevodu. Zámer predaja
pozemku bol tieţ zverejnený.
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Zdôvodnenie : S vyuţitím pozemku obec neráta. Ţiadateľ si na predmetnom
pozemku chce postaviť garáţ priľahlú 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 )
prevod majetku obce
- pozemok – novovytvorená parcela reg. C č. 227/91 o výmere 23 m2 podľa GP
č. 39/2016 zo dňa 17.02.2016 vyhotoveného Geosluţbou Prievidza s.r.o.
M. Mišíka 19A , 971 01 Prievidza z parcely č. 223/3 v k.ú. Nitrianske Rudno
vedenej na LV č. 1 a to formou vypracovania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
kupujúcemu – Ing. Petrovi Luptákovi, Nitrianske Rudno za cenu 8,40 €/m2.
Termín dokončenia stavby do 31.12.2017.
9. Čerpanie rozpočtu MŠ Nitrianske Rudno k 31.12.2015
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Čerpanie rozpočtu MŠ Nitrianske Rudno prečítal Ing. Martin Špánik.
OZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov MŠ Nitrianske Rudno
k 31.12.2015.

10. Návrh na schválenie kronikárky obce Nitrianske Rudno
Podľa zákona o obecnom zriadení je obec povinná viesť kroniku obce. Doterajšia
kronikárka sa tejto funkcie vzdala a preto sa zverejnila informácia o jej náhradu.
OZ berie na vedomie
a) oznámenie Mgr. Veroniky Jurenkovej, Nitianske Rudno zo dňa 31.03.2016,
že sa vzdáva funkcie kronikárky obce,
b) návrh starostu obce na schválenie kronikárky obce p. Evy Zatlkajovej,
Nitiranske Rudno .
OZ schvaľuje Evu Zatlkajovú, bytom Nitianske Rudno do funkcie
kronikárky obce.
11. Zmeny a doplnky územného plánu obce.
Starosta obce informoval, ţe do 30.06.2016 sa na obecnom úrade sústreďujú návrhy
a pripomienky na zmenu a doplnenie územného plánu obce. Obec prirpavuje proces
obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
Finančné prostriedky na jej obstaranie je moţné získať aj z Ministerstva výstavby.
K tomuto sa obec potrebuje zaviazať, ţe tento proces nebude trvať dlhšie ako 3 roky.
OZ súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Nitrianske Rudno potrvá
najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutie dotácie.
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12. Rôzne :
1. Dohoda o urovnaní medzi účastníkmi : Obec Nitrianske Rudno a AE group,
s.r.o. Piešťany.
K tejto veci sa vyjadril a podrobne informoval JUDr. Milan Sobota.
Spornosť práv spočíva v tom, ţe sa obstarávateľ zaviazal obstarať pre objednávateľa
(obec ) činnosti súvisiace s prípravou a zabezpečením moderného verejného osvetlenia
(MVO) a to konkrétne obstarať :
a) projektovú dokumentáciu MVO na báze úsporných LED svietidiel,
b) realizáciu MVO podľa projektovej dokumentácie,
c) vyhlasovanie verejného obstarávania na zhotoviteľa MVO.
V skutočnosti obec nerealizovala ani jeden z odporúčaných spôsobov MVO ale
pristúpila k vlastnému riešeniu a to k výmene jestvujúcich svietidiel za LED svietidlá,
ktoré obec obstarala formou elektronickej aukcie. Obec Nitrianske Rudno nijako
nespochybňuje snahu, ústretovosť a odbornosť obstarávateľa v tejto záleţitosti.
Výška odmeny však vychádza z podmienok dohodnutých v zmluve o obstaraní veci,
ktoré boli plnené čiastočne a preto obec zaujala stanovisko, ţe obstarávateľovi
prislúcha len pomerná časť dohodnutej odmeny.
Účatníci sa dohodli, ţe obec Nitrianske Rudno zaplatí spoločnosti AE group s.r.o.
pomernú časť odmeny za obstaranie veci MVO vo výške 3 000,- eur.
OZ schvaľuje za účelom úpravy sporných práv Dohodu o urovnaní medzi obcou
Nitrianske Rudno a AE group, s.r.o. Nálepková 1827/4, 921 01 Piešťany.
Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia.
2. Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2016 –
Rozpočtové opratrenie č.4. ( Tvorí prílohu tejto zápisnice ).
Dôvodom tejto rozpočtovej zmeny je presun finančných prostriedkov z fondu
prevádzky, údrţby a opráv nájomných bytov.
OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.1,2,3/2016 vykonané starostom obce
a to z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov do štátneho
rozpočtu.
OZ schvaľuje zmenu ropočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie
č. 4/2016 :
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
1 337 138,86 €
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
1 269 402,80 €
Bilancia bežné rozpočtu
67 736,06 €
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

8 000,- €
151 000,- €
-143 000,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

97 003,94 €
21 706,48 €
75 297,46 €
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Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 442 142,80 €
1 442 109,28 €
33,52 €

3. Starosta obce informoval, ţe dlhoročne neriešený stav našej zasadačky si
vyţaduje jej rekonštrukciu a rozšírenie. Dal vypracovať vizualizáciu tohoto
priestoru, aby sa zväčšila kapacita i vybavenie zasadačky. K tomu aby sme
pokračovali je potrebné dať vypracovať podrobnú projektovú dokumentáciu
s rozpočtom. Finančné prostriedky na jej obstaranie v rozpočte nemáme, ale je
moţné ich presunúť z inej poloţky rozpočtu.
OZ schvaľuje obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
zasadačky obecného úradu.
OZ ukladá komisii finančnej a podnikateľských aktivít pri OZ zapracovať
náklady na obstaranie projektovej dokumentácie do najbližšej úpravy
rozpočtu obce na rok 2016.
4. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno.
Ţiadateľ ţiada odsúhlasenie druhu a spôsobu realizácie technického
zhodnotenia predmetu nájmu :
1/ prekrytie zostávajúcej časti terasy pred hlavnou budovou kempingu
/ cca v hodnote 5 800,.€ /
2/ výmena piatich okien na hlavnej budove / cca 2 200 eur /
OZ berie na vedomie žiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/l,
Nitrianske Rudno vo veci odsúhlasenia druhu a spôsobu realizácie technického
zhodnotenia areálu ATC Nitrianske Rudno na rok 2016.
OZ ukladá stavebnej komisii pri OZ Nitrianske Rudno prerokovať
s Jozefom Mištunom - konateľom ATC s.r.o. Nitiranske Rudno odsúhlasenie
druhu a spôsob realizácie technického zhodnotenia areálu ATC Nitrianske Rudno
na rok 2016. V termíne do 18.04.2016.
13. Diskusia :
Po prerokovaní všetkých spisov, starosta obce informoval prítomných o vykonaných
a pripravovaných prácach v obci.
Má záujem vybudovať chodník od materskej školy aţ po základnú školu.
Oslovil vlastníkov pozemkov, ktorí mu dali súhlas na vybudovanie chodníka.
Taktieţ sa plánuje v najbliţšej dobe vybudovať chodník na ulici Okruţná vedľa
zdravotného strediska. Realizácia bude zabezpečená dodávateľsky s tým, ţe
dňa 8.4.2016 o 15.00 hodine sa bude konať stretnutie na obecnom úrade, ktoré navrhol
JUDR. Milan Sobota na ktorom sa dohodnú podmienky na jeho realizáciu.

8

Ďalej statosta obce informoval, ţe sa uskutočnila výmena verejného osvetlenia,
v súčastnosti sa pracuje sa na odvodnení miestnych komunikácii - na ul. Čsl.
partizánov a na ulici Okruţná smerom k lesnému závodu ( ukladanie betonových
valovcov na odvod daţďovej vody).
Do diskusie sa prihlásil aj p. Marek Harag, ktorý sa pýtal prečo chodník vedľa
zdravotného strediska nemôţu vybudovať zamestnaci obedného úradu. Z akého
dôvodu by sme mali platiť niekoho cudzieho.
Starosta obce odpovedal, ţe zamestnaci obecného úradu vyváţajú komunálny odpad,
separovaný odpad, konal sa zber konárov, teraz sa pracuje na odvodnení miestnych
komunikácii, realizuje sa na novo prístupová cesta k bývalej prevádzke, vypílovali sa
dreviny a podobne, takţe pracovníci sú dostatočne vyuţití.
Ďalej p. Marek Harag sa pýtal na poloţku v rozpočte obce – odmeny , ktorá
činí 10 000 eur, komu a ako bude rozdelená.
Starosta obce odpovedal, ţe sú to osobné príplatky zametnancov, ktoré prercentuálne
prerozdeľuje podľa vykonanej práce. Sú v tom zahrnuté aj príplatky za prácu nadčas.
Hlavný kontrolór obce informoval, ţe o priznaní osobného príplatku jeho zvýšení alebo
zníţení rozhoduje starosta obce. Obecný úrad nesmie poskytnúť informácie
o platových náleţitostiach jednotlivých zamestnancov a to podľa zákona o slobode
informácii – ochrana osobnosti a osobných údajov. Plat sa zverejňuje verejným
činiteľom, poslancom…
14. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie OZ
o 19.30 hodine.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 2/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 4. apríla 2016
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku, Ing. Roberta
Kluvanca a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného
úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
3. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva od hl. kontrolóra obce.
4. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 31.12.2015.
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5. Oznámenie Mgr. Veroniky Jurenkovej, Nitrianske Rudno
zo dňa 31.03.2016, ţe sa vzdáva funkcie kronikárky obce.
6. Návrh starostu obce na schválenie kronikárky obce Evy Zatlkajovej,
Nitrianske Rudno.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1,2,3/2016 vykonané starostom obce
a to z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu.

8.

Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/l, Nitrianske Rudno
vo veci odsúhlasenia druhu a spôsobu realizácie technického zhodnotenia
areálu ATC Nitrianske Rudno na rok 2016.

B. Volí : Návrhovú komisiu v zloţení : predseda Ing. Peter Rambala a člen Ing. Martin
Špánik .
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ zo dňa 4.apríla 2016
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie apríl - september
rok 2016.
3. Prenájom – majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
- nebytový priestor – jedna miestnosť v budove Domu smútku, súpisné číslo 431
na parcele č. 6/1 v Nitrianskom Rudne nájomkyni Renáte Mitašovej - Pohrebná
sluţba Nitrianske Rudno za cenu 40,- eur na jeden rok.
V zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z. n. p. ( dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce
- parcela ( PK - E 374/1 ) reg. C č. 160/3 záhrada o výmere 453 m2, k.ú. Nitrianske
Rudno vedená na LV č. 2356, zameraná geometrickým plánom
č. 51/2003 zo dňa 22.08.2003, vyhotoveným : GEOMETRA Ing. Dana
Gašparovičová, Námestie slobody 22, Prievidza - kupujúcej Viere Jurenkovej,
Nitrianske Rudno za cenu 1,60 €/m2.

4.

5.

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ( dôvod hodný osobitného zreteľa ) prevod majetku obce
- pozemok – novovytvorená parcela reg. C č. 227/91 o výmere 23 m2 podľa GP
č. 39/2016 zo dňa 17.02.2016 vyhotoveného Geosluţbou Prievidza s.r.o.
M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza z parcely č. 223/3 v k.ú. Nitrianske Rudno
vedenej na LV č. 1 a to formou vypracovania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
kupujúcemu – Ing. Petrovi Luptákovi, Nitrianske Rudno
za cenu 8,40 €/m2. Termín dokončenia stavby do 31.12.2017.
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6. Evu Zatlkajovú, Nitrianske Rudno do funkcie kronikárky obce Nitrianske Rudno.
Za účelom úpravy sporných práv Dohodu o urovnaní medzi obcou
Nitrianske Rudno a AE group, s.r.o. Nálepková 1827/4, 921 01 Piešťany.
Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia.

7.

8. Zmenu ropočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 4/2016 :
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 337 138,86 €
1 269 402,80 €
67 736,06 €

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

8 000,- €
151 000,- €
-143 000,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

97 003,94 €
21 706,48 €
75 297,46 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 442 142,80 €
1 442 109,28 €
33,52 €

9. Obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zasadačky obecného úradu.

D. Súhlasí :
1.

Aby proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
zmeny a doplnky územného plánu obce Nitrianske Rudno potrval najviac
tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutie dotácie.
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E. Ukladá :
1. Komisii finančnej a podnikateľských aktivít pri OZ zapracovať náklady
na obstaranie projektovej dokumentácie do najbliţšej úpravy rozpočtu obce
na rok 2016.
2. Stavebnej komisii pri OZ Nitrianske Rudno prerokovať s Jozefom Mištunom konateľom ATC s.r.o. Nitiranske Rudno odsúhlasenie druhu a spôsob realizácie
technického zhodnotenia areálu ATC Nitrianske Rudno na rok 2016.
V termíne do 18.04.2016.

Overovatelia zápisnice :
Ján Výškrabka

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

Ing. Róbert Kluvanec

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová

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

Nitrianskom Rudne dňa 04.04.2016

Robert Štrbák
starosta obce
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