Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 31. augusta 2016
Prílohy :

1.

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č.8/2016
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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. Rudolf Hronec - ospravedlnený
Ing. Martin Špánik - ospravedlnený
Prítomní : 3-ja občania obce
Začiatok zasadania OZ o 19.00 hodine
Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Návrh programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 p. Jána Výškrabku.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda Ing. Peter Rambala
člen p. Ján Výškrabka
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Vladimíra Vršku a Ing. Ľuboša
Hronca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení p. Vadimíra Vršku
Ing. Ľuboša Hronca a zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného
úradu.
5. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016.
Jedná sa o zapojenie finančných prostriedkov zo záverečného účtu obce Nitrianske
Rudno na základe vypočítaného výsledku hospodárenia za rok 2015 na zabezpečenie
kapitálových výdavkoch obce – realizácia kriţovatky pred Reštauráciou Kohút s.r.o.
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Poslanci OZ sa s touto zmenou rozpočtu zaoberali na pracovnom stretnutí, ktoré
sa konalo pred zasadnutím OZ.
OZ s c h v a ľ u j e :
I. prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 55 000,- € a ich
pouţitie na kapitálovú investíciu – realizácia nových stavieb (kriţovatky pred
Reštauráciou Kohút s.r.o. v Nitrianskom Rudne
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 8/2016:
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 364 345,93 €
1 295 289,87 €
69 056,06 €

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

8 000,- €
235 320,- €
- 227 320,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

180 003,94 €
21 706,48 €
158 297,46 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 497 349,87 €
1 497 316,35 €
33,52 €

6. Rôzne.
JUDr. Milan Sobota predloţil navrhované uznesenia na schválenie vo veci
zmeny k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej dňa 9.8.2006 medzi
Obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manţ. Janou.
Obsahom tejto zmluvy bol predaj obecného pozemku na miestnej trţnici
parc. reg. C č. 609/8 ostatná plocha o výmere 337 m2 v celosti s tým,
ţe účastníci zmluvy sa dohodli, ţe v lehote najneskôr do 30 dní od právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia stavby uzavrú riadnu kúpnu zmluvu.
JUDr. Milan Sobota predloţil na schválenie nasledovné uznesenia :
Zmenu k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej dňa 9.8.2006 medzi obcou
Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manţ. Janou nasledovného znenia :
V čl. I. zmluvy sa text parc. č. 609/8 ostatná plocha nahrádza textom
„ par. reg. C č. 609/30 zastavané plochy a nádvoria.
Starosta obce poţiadal poslancov o hlasovanie.
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OZ schvaľuje zmenu k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej dňa 9.8.2006
medzi obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manţ. Janou nasledovného
znenia :
V čl. I. zmluvy sa text parc. č. 609/8 ostatná plocha nahrádza textom
„ par. reg. C č. 609/30 zastavané plochy a nádvoria.
Ďalším uznesením na schválenie bola navrhovaná zmena k Zmluve o budúcej
zmluve uzavretej dňa 9.8.2006 medzi obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom
a manţ. Janou nasledovného znenia :
V čl. IV. druhý odsek, prvá veta znie „ Kupujúci sa zaväzujú dokončiť stavbu
v termíne do 31.12.2017.
Starosta obce poţiadal poslancov o hlasovanie.
Poslanci OZ hlasovali nasledovne :
Za prijatie uznesenia : 3
Zdrţali sa :
3
Proti :
1

OZ neschvaľuje zmenu k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej
dňa 9.8.2006 medzi obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manţ, Janou
nasledovného znenia :
v čl. IV. druhý odsek, prvá veta znie „ Kupujúci sa zaväzujú dokončiť stavbu
v termíne do 31.12.2017.
Keďţe všetky spisy boli prerokované starosta obce otvoril diskusiu.
7. Diskusia :
Starosta obce informoval o pripravovaných prácach v obci. V mesiaci september
by sa malo začať s realizáciou kriţovatky pre Reštauráciou Kohút s.r.o.
Pripravuje sa projekt na realizáciu chodníka vedľa materskej školy smerom
k miestnej komunikácii ulice Školskej. Pripravujú sa projekty a podklady
na realizáciu rozšírenia zasadačky – kultúrny dom.
Máme záujem dobudovať verejné osvetlenie na ulici Madvova - vedľa rodinného
domu p. Ţabkovej, ďalej smerom k bytovým domom na ulici Pod Borinou
( bytovky na lesoch ), k rodinným domom p. Vavru a p. Cagáňa na ulici Podhorská.
Starosta obce informoval, ţe má dojednané stretnutie so zástupcami SAD Prievidza
vo veci vyriešiť a zariadiť aby autobusové spoje odchádzali z Nitrianskeho
Rudna do Prievidze cez Šútovce z dolnej zastávky.
Taktieţ by chcel zariadiť, aby ţiacke autobusy zachádzali na ulicu Školská vedľa
rodinného domu p. Jánošíka.
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Starosta obce informoval, ţe sme dňa 26.08.2016 v piatok privítali v našej obci
strieborného olympionika Denisa Myšáka, ktorý získal na LOH 2016 striebornú
medailu v rýchlostnej kanoistike v disciplíne K4 na 1000 m.
Do diskusie sa prihlásil p. Petráš, ktorý sa sťaţoval na suseda a sťaţnosť podal
aj písomne na obecný úrad.
Starosta obce odpovedal, ţe sťaţnosť je odstúpená JUDr. Milanovi Sobotovi
na doriešenie.
Pán Marek Harag sa pýtal, koľko bolo vynaloţených finančných prostriedkov
na realizáciu chodníka vedľa zdravotného strediska.
Starosta obce informoval, ţe pribliţne cca 50 eur/m2.
Pán Harag skonštatoval, ţe realizácia chodníka bola predraţená. Bolo zbytočné
pod chodník dávať betón a sieťovinu.
Starosta obce odpovedal, ţe takýto postup bol preto riešený, ţe sa chodník
vyuţíva aj na parkovaciu plochu a taktieţ ţivnostníci, ktorí tento chodník
realizovali by nedali na to záruku.
Ďalej p. Harag kritizoval ţe ţľaby, ktoré sa usádzali na ulici Okruţná budú mať
najviac ţivotnosť dva roky, pretoţe tadiaľ neustále prechádzajú všetky ťaţké
nákladné auta z firmy B a B s.r.o. Nitrianske Rudno.
Pán Harag sa pýtal, ţe v rozpočte obce bola schválená odmena 10 000 eur
a ako bola rozdelená.
Starosta obce odpovedal, ţe je to poloţka, z ktorej sa vyplácajú všetkým
zamestnancom osobné príplatky po celý rok a nie je to jednorazová odmena.

8. Záver :
Po ukončení diskusie, starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie
OZ o 20.30 hodine.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 6/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 31. augusta 2016

A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Vladimíra Vršku, Ing. Ľuboša Hronca
a zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu.
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B. Volí : Návrhovú komisiu v zloţení : predseda Ing. peter Rambala
člen Ján Výškrabka
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ zo dňa 31. augusta 2016.
2. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 55 000,- € a ich
pouţitie na kapitálovú investíciu – realizácia nových stavieb - kriţovatky
pred Reštauráciou Kohút s.r.o. v Nitrianskom Rudne
3.

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

1 364 345,93 €
1 295 289,87 €
69 056,06 €

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

8 000,- €
235 320,- €
- 227 320,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

180 003,94 €
21 706,48 €
158 297,46 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 497 349,87 €
1 497 316,35 €
33,52 €

4. Zmenu k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej dňa 9.8.2006
medzi obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manţ. Janou nasledovného
znenia :
V čl. I. zmluvy sa text parc. č. 609/8 ostatná plocha nahrádza textom
„ par. reg. C č. 609/30 zastavané plochy a nádvoria.
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D. Neschvaľuje :
1. Zmenu k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej dňa 9.8.2006 medzi
obcou Nitrianske Rudno a Jánom Ranincom a manţ, Janou
nasledovného znenia :
v čl. IV. druhý odsek, prvá veta znie „ Kupujúci sa zaväzujú dokončiť stavbu
v termíne do 31.12.2017.

Overovatelia zápisnice :
Vladimír Vrška

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

Ing. Ľuboš Hronec

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová

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

Nitrianskom Rudne dňa 31.08.2016

Robert Štrbák
starosta obce

