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

1.

Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ, ZŠ a obce Nitrianske Rudno

2. Kontrola plnenia uznesení OcZ od hl. kontrolóra obce.
3. Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č.5
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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. Peter Rambala - ospravedlnený
Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
Vladimír Vrška – ospravedlnený
Prítomní : 5 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. Kontrola plnenia uznesení OZ.
6. Plnenie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy Nitrianske
Rudno k 31.03.2016
7. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2016
8. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016
9. Prevody majetku obce
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 JUDr. Milana Sobotu a za člena Ing. Martina
Špánika.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda JUDr. Milan Sobota
člen Ing. Martin Špánik
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Ing. Ľuboša Hronca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Milana Kútneho a Ing. Ľuboša
Hronca a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu.
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5. Kontrola plnenia uznesení OZ.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hl. kontrolór obce.
Oboznámil prítomných, ţe na minulom zasadnutí boli prijaté ukladacie uznesenia,
v ktorých obecné zastupiteľstvo 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.
Tieto uznesenia boli splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
6. Plnenie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy
Nitrianske Rudno. / Plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prítomní : riaditeľka materskej školy
p. Renáta Divékyová a riaditeľ základnej školy Mgr. Martin Škraban, ktorí prečítali
plnenie a čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2016
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2016 od MŠ
Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03.2016 od Základnej
školy Nitrianske Rudno.
7. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2016 / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno prečítal Ing. Martin Špánik.
OZ berie na vedomie Plnenia a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno
k 31.03.2016.
8. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 5.
Novým investičným zámerom obce na rok 2016 je plánovaná rekonštrukcia
zasadačky obecného úradu a zakúpenie panvice do jedálne základnej školy a z tohto
dôvodu sa vyţaduje úprava rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh rozpočtovej zmeny Obce Nitrianske Rudno za rok 2016 prečítal Ing. Martin
Špánik.
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Keďţe k návrhu rozpočtovej zmeny neboli ţiadne pripomienky, predseda návrhovej
komisie JUDr. Milan Sobota prečítal návrh na uznesenie :
OZ schvaľuje : Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 5/2016.
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné 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

1 337 138,86 €
1 268 082,80 €
69 056,06 €
8 000,- €
152 320,- €
- 144 320,- €
97 003,94 €
21 706,48 €
75 297,46 €
1 442 142,80 €
1 442 109,28 €
33,52 €

9. Prevody majetku obce.
1.Branislav Fajer, Nitrianske Rudno – ţiadosť o odkúpenie pozemku.
Ţiadateľ ţiada o odkúpenie obecného pozemku ( parc. reg. E 9-291/1 – orná pôda ),
nakoľko obecný pozemok zasahuje do pozemku – parcely reg.C č. 801/2, ktorú
vlastní ţiadateľ.
OZ b e r i e n a v e d o m i e :
Ţiadosť Branislava Fajera, bytom Nitrianske Rudno o kúpu časti pozemku - reg. E,
parcela č. 291/1 – orná pôda (reg. C-KN 1564/2) o výmere 19 m2.
OZ s c h v a ľ u j e :
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.:
(dôvod hodného osobitného zreteľa) z á m e r previesť majetok obce
 pozemok – parcela reg. E č. 291/1 – orná pôda ( reg. C-KN č. 1564/2 )
o výmere 19 m2 za cenu 4,- €/m2 vedený na LV č. 2356, k.ú Nitrianske
Rudno kupujúcemu Branislavovi Fajerovi, trvale bytom Nitrianske Rudno.
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10. Rôzne :
1. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno - ţiadosť
o odsúhlasenie druhu a spôsobu realizácie technického zhodnotenia predmetu
nájmu.
Táto ţiadosť bola uţ prerokovaná na minulom zasadnutí OZ dňa 4.apríla 2016
s tým, ţe bolo poslancami odsúhlasené zvolať stretnutie s konateľom ATC s.r.o.
p. Jozefom Mištunom a s poslancami stavebnej komisie pri OZ.
JUDr. Milan Sobota informoval, ţe stretnutie sa uskutočnilo a predmetom rokovania
bol hlavne návrh pripravovaných prác v areáli ATC s.r.o. Nitrianske Rudno.
Súčasťou návrhu bola výmena okien v budove ATC Nitrianske Rudno, prekrytie
zostávajúcej časti terasy pred hlavnou budovou ( prístrešok ), oprava prístupovej
komunikácie a podobne.
Po vzájomnom rokovaní a dohode boli prijaté nasledovné uznesenia :
OZ z a m i e t a :
Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s. r. o., Priehrada II/1, Nitrianske
Rudno o odsúhlasenie druhu a spôsobu realizácie technického zhodnotenia areálu
ATC Nitrianske Rudno za rok 2015 a na rok 2016.
OZ súhlasí :
S opravou prístupovej komunikácie na časti parcely č. 1325/1 – ostatná plocha smerom od cesty II. triedy do areálu ATC Nitrianske Rudno na náklady rozpočtu obce.
Keďţe všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
11. Diskusia :
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Starosta obce informoval, ţe v mesiaci máj budú
prebiehať v obci rôzne kultúrne akcie :
Dňa 1. mája sa uskutoční Beh na Rokoš, táto akcia je spojená so stavaním mája
na nádvorí obecného úradu. Vystúpi FS Rokôška a DĽH (detská ľudová hudba)
spod Rokoša a taktieţ občerstvenie bude zabezpečené.
V dňoch 6. 5. alebo 7. 5. 2016 sa bude konať pálenie májovej vatry pod okrúhlou
vinicou, presný termín sa ešte určí.
Dňa 15. mája / v nedeľu / sa na obecnom úrade bude konať oslava Dňa matiek.

11. Záver :
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 18.30 hodine.
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Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 3/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2016
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Milana Kútneho, Ing. Ľuboša Hronca,
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ od hlavného kontrolóra obce.
3. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.03.2016 od Materskej školy
Nitrianske Rudno.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03.016 od Základnej školy Nitrianske
Rudno.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2016.
5. Ţiadosť Branislava Fajera, Nitrianske Rudno o kúpu časti pozemku –
parcely reg. E 291/1 – orná pôda ( reg .C. –KN 1564/2 ) o výmere 19 m2.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda : JUDr. Milan Sobota
člen :
Ing. Martin Špánik
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.04.2016.

2. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
(dôvod hodného osobitného zreteľa) z á m e r previesť majetok obce

pozemok – parcela reg. E č. 291/1 – orná pôda ( reg. C-KN č. 1564/2 )
o výmere 19 m2 za cenu 4,- €/m2 vedený na LV č. 2356, k.ú Nitrianske
Rudno kupujúcemu Branislavovi Fajerovi, trvale bytom Nitrianske Rudno.
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3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 5/2016.
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné 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

1 337 138,86 €
1 268 082,80 €
69 056,06 €
8 000,- €
152 320,- €
- 144 320,- €
97 003,94 €
21 706,48 €
75 297,46 €
1 442 142,80 €
1 442 109,28 €
33,52 €

D. Zamieta :
1. Ţiadosť ATC Nitrianske Rudno, s. r. o., Priehrada II/1, Nitrianske
Rudno o odsúhlasenie druhu a spôsobu realizácie technického zhodnotenia
areálu ATC Nitrianske Rudno za rok 2015 a na rok 2016.
E. Súhlasí :
1. S opravou prístupovej komunikácie na časť parcely č. 1325/1 – ostatná plocha smerom od cesty II. triedy do areálu ATC s.r.o. Nitrianske Rudno na náklady
rozpočtu obce.

Overovatelia zápisnice :

Milan Kútny

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

Ing. Ľuboš Hronec

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 25.04. 2016

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

