Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 03.10. 2016
Prílohy :

1.

Návrh a VZN č. 2/2016 o určení školského obvodu ZŠ Nitrianske Rudno.

2. Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2016 – rozpočtové. opatrenie č. 9/2016.
3.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.

4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2016 – marec 2017.
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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 : Vladimír Vrška – ospravedlnený
JUDr. Milan Sobota – ospravedlnený
Ing. Peter Rambala – ospravedlnený
Prítomní : 4 –ja občania 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 o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno
v školskom roku 2015/2016.
6. Návrh revidovaného školského vzdelávacieho programu MŠ Nitrianske Rudno.
7. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2016 –
- marec 2017
9. Návrh VZN č. 2/2016 o určení školského obvodu ZŠ Nitrianske Rudno.
10. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016.
11. Rôzne
- správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce za rok 2015.
12. Diskusia.
13. 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 a za člena Jána
Výškrabku.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda - Ing. Martin Špánik
člen – Ján Výškrabka

3

4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Ing. Ľuboša Hronca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Milana Kútneho, Ing. Ľuboša
Hronca a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno v školskom
roku 2015/2016.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy predloţila a informovala
p. Renáta Divékyová - riaditeľka materskej školy.
Správa bola vypracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky
č. 9/2005 MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Správa bola prerokovaná
v pedagogickej rade dňa 25.08.2016 a predloţená v Rade školy pri materskej škole
dňa 06.09.2016. Taktieţ bude zverejnená na internetovej stránke materskej školy
a na nástenke vo vestibule MŠ .
OZ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno, jej
výsledkoch a podmienkach materskej školy v školskom roku 2015/2016.
6. Návrh revidovaného školského vzdelávacieho programu MŠ Nitrianske Rudno.
Návrh revidovaného školského vzdelávacieho programu predloţila a podrobne
informovala riaditeľka materskej školy p. Renáta Divékyová .
Školský vzdelávací program má názov : „ Ovocníčkovia objavujú svet“ a je
vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štátnym vzdelávacím programom
pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Taktieţ bude zverejnený na internetovej stránke
materskej školy a na nástenke vo vestibule MŠ.
OZ schvaľuje Revidovaný školský vzdelávací program MŠ Nitrianske Rudno
2016-2017.
7. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
/ Správa tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Správu predloţil a podrobne informoval hlavný kontrolór obce.
Kontrolná činnosť bola vykonaná :
1. Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni obce.
Inventarizáciou bolo zistené, ţe výška peňaţných prostriedkov v pokladnici obce
súhlasí s ich účtovným stavom v pokladničnej knihe.
2. Kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci júl 2016.
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Pri kontrole pokladničných operácií neboli zistené rozdiely v účtovnom stave
finančných prostriedkov vedených v účtovnom denníku s doloţenými súvisiacimi
dokladmi o výdavkoch. Pri kontrole náhodných vybraných pokladničných
operácií za sledované obdobie neboli zistené nedostatky.
3. Kontrola dodrţiavania VZN č. 2/2008 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v ZŠ Nitrianske
Rudno v školskom roku 2015.
Výška vybratých príspevkov súhlasí so zápisom v pokladničnej knihe ZŠ
a s odvodom na bankový účet ZŠ.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
a výsledku kontrol za III. štvrťrok 2016.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce október 2016 – marec 2017.
/ Tvorí prílohu zápisnice /.
Plán kontrolnej činnosti predloţil a podrobne informoval hlavný kontrolór obce.
Plán kontrolnej činnosti a plnenie úloh predkladá hlavný kontrolór obce
na šesť mesiacov v zmysle § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie
október 2016 až marec 2017.
9. Návrh VZN č. 2/2016 o určení školského obvodu ZŠ Nitrianske Rudno.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Návrh VZN č. 2/2016 predloţil a infomoval hlavný kontrolór obce.
Školský obvod Základnej školy Nitrianske Rudno je spoločným školským
obvodom pre ţiakov s trvalým pobytom v obiach Rudnianska Lehota, Liešťany,
Nevidzany, Kostolná Ves, Dlţín, Seč a Temeš.
Návrh VZN č.2/2016 bol vypracovaný z dôvodu, ţe školský obvod ZŠ
Nitrianske Rudno sa stal spoločným školským obvodom aj pre ţiakov s trvalým
pobytom v obci Temeš.
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o určení školského obvodu Základnej školy
Nitrianske Rudno.
10. Návrh úpravy rozpočtu Obce Nitrianske Rudno za rok 2016 – rozpočtové
opatrenie č. 9 . /Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Návrh rozpočtovej zmeny predkladal a informoval Ing. Martin Śpánik.
Na základe plnenia podielových daní nad rámec rozpočtu obce a usmernenia
Ministerstva financií SR o zvýšení podielových daní pre obce na rok 2016,
navrhuje finančná komisia pri OZ v Nitrianskom Rudne zvýšiť podielové dane
o sumu potrebnú na výdavky v originálnych kompetenciach pre MŠ.
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Zvýšenie je z dôvodu 6% zvýšenia platov pedagogických zametnancov škôl.
Ďalšou zmenou, ktorú navrhovala finančná komisia je presun finannčých
prostriedkov v kapitalovom rozpočte na dokúpenie svietidiel na verejné osvetlenie
a rozšírenie tak osvetlenia v neosvetlených častiach obce.
Zmena rozpočtu sa navrhuje aj príjmovej časti – finančné operácie príjmové.
Ide o zapojenie finančných prostriedkov z dôvodu plánovaného zapájania
meračov tepla vo všetkých bytových jednotkách bytového domu na ulici Jána
Bottu.
OZ schvaľuje :
I. prevod finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údrţby a opráv vo výške
3 000,- € a ich pouţitie na nákup a inštaláciu meračov tepla na radiátoroch
v nájomných obecných bytoch.
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 9/2016:
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 366 532,93 €
1 300 476,87 €
66 056,06 €

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

183 003,94 €
21 706,48 €
161 297,46 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 557 536,87 €
1 557 503,35 €
33,52 €

11. Rôzne :
1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce k 31.12.2015.
Hlavný kontrolór obce informoval, ţe obec má kaţdoročnú povinnosť dať si svoje
účtovníctvo za predchádzajúci kalendárny rok skontrolovať nezávislým
audítorom.
V Obci Nitrianske Rudno nezávislá audítorka p. Mgr. Ing. Katarína Šašková
vykonala audit účtovníctva za rok 2015 v júni a v auguste a vydala správu
k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
za rok 2015.
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V závere tejto správy nezávislá audítorka p. Mgr. Ing. Katarína Šašková
skonštatovala, ţe konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej
správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec
Nitiranske Rudno poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej
situácie k 31. decembru 2015 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
a ku konsolidovanej účtovnej závierke obce k 31.12.2015.
2 . ATC Nitrianske Rudno s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno -Ţiadosť
o úpravu podmienok nájomnej zmluvy.
Spoločnosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o. má s obcou Nitrianske Rudno
uzatvorenú Nájomnú zmluvu o prenájme areálu kempingu platnú od 01.01.2016
do 31.12.2025.
Na základe skutočnosti, ţe spoločnosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o.
zaznamenala v roku 2016 pokles prijmov a zároveň neúmerný nárast nákladov
spojených s prevádzkou kempingu a taktieţ nárast poplatkov za prenájom
parciel súkromných vlastníkov, ţiada o zníţenie nájmu a to z pôvodných
12 000,- eur na 6 000,- eur od kalendárneho roku 2017 vrátane, po dobu trvania
nájomnej zmluvy do roku 2025.
OZ nesúhlasí so žiadosťou ATC Nitrianske Rudno s.r.o s úpravou
podmienok nájomnej zmluvy uzavretej od 01.01.2016 – do 31.12.2025
a to znížením nájmu z pôvodným 12 000,- eur na 6 000,- eur.

12. Diskusia :
Po prerokovaní všetkých spisov, starosta obce otvoril diskusiu.
Pán Milan Kútny ţiadal do zápisnice zapísať prešetrenie sťaţnosti
p. Brigity Kršiakovej na p. Jánošika. Sťaţovala sa na susedov ţivý plot, ktorý
prerastá na jej pozemok.
Starosta obce informoval, ţe táto sťaţnosť sa riešila a poţiadal p. Jánošíka
aby ţivý plot zostrihal. Pán Jánošík súhlasil a ţivý plot zostrihal.
Taktieţ p. Milan Kútny upozornil na ţivý plot pri rodinnom dome
p. Mištunovej oproti KOMATOPU, ktorý zasahuje na verejné priestranstvo
vedľa miestnej komunikácie, kde je veľmi zlá viditeľnosť na prichádzajúce
motorové vozidlá. Bolo by dobré ho zostrihať, prípadne odstrániť aby nedošlo
k úrazu.
Pán Marek Harag sa prihlásil do diskusie a upozorňoval na ten istý problém,
ktorý sa nerieši. Potok sa neustále znečisťuje a to tým, ţe dobytok sa z neho
napája. Zdôraznil, ţe treba upozorniť majiteľa p. Pánisa aby tomu
zabránil a dobytok tam nepúšťal.
Starosta obce odpovedal, ţe v tejto veci konal, upozornil aj ústne aj písomne
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Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany aj im zaslal fotodokumentáciu
znečisteného potoka.
Taktieţ starosta obce informoval, ţe to riešil aj s Ing. Pánisom aj ústne a bol
mu zaslany list, kde bol na tento problém upozornený.
Poslanci skonštatovali, ţe pozemok nie je obecný a to nech si rieši Správca
povodia hornej Nitry Topoľčany s Ing. Pánisom.
Ďalej p. Marek Harag sa pýtal, či sa bude pokladať dlaţba za zmrzlinovým
stánkom keď je tam navozený štrk.
Starosta obce odpovedal, ţe sa upravilo parkovisko provizorne zatiaľ štrkom,
pretoţe keď sa bude prerábať zasadačka obecného úradu a budú tadiaľ
prechádzať ťaţké mechanizmy dlaţba by sa mohla poškodiť.
Pán Marek Harag sa pýtal, či bol prijatý ďalší zamestnatnec do pracovného
pomeru.
Starosta odpovedal kladne.
Pán Harag sa pýtal, či to bolo také nutné prijať zamestnanca na zimné obdobie.
Starosta odpovedal kladne.
Do diskusie sa zapojil aj p. Súkeník, ktorý sa pýtal na vybudovanie kanalizácie
v obci. Skonštatoval, ţe verejné zhromaţdenie ktoré bolo uskutočnené
so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.
Banská Bystrica nebolo úspešne a nepresvedčilo občanov túto kanalizáciu
v obci vybudovať.
K tomu sa viedla rozsiahla diskusia aj medzi poslancami.
Hlavný kontrolór obce sa zapojil do diskusie a vyjadril svoj názor, ţe v obci
je potrebné vybudovať kanalizáciu. Sú na to vyčlenené finančné prostriedky
z európskej únie a je dobre vyuţiť túto situáciu.
Určite obce v budúcnosti nebudú mať na to vlastné finančné prostriedky
na vybudovanie kanalizácie. Keby si obce vybavili aj úver na vybudovanie
kanalizácie tak či tak by dedina bola rozkopaná aj pripojky by boli zavedené
tak ako je to teraz navrhnuté. Pre obec je budovanie kanalizácie z vlastných
zdrojov likvidačné. Bolo by na škodu obce nevyuţiť túto príleţitosť
vybudovať kanalizáciu z finančných prostriedkov z euróspkej únie.
Pán Ján Výškrabka sa prihlásil do diskusie a upozornil, ţe je potrebné
aby zamestnaci obce čistili a upravovali verejné pristranstvá v celej obci nie len
v strede obce a na cintorínoch.

13. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 19.30 hodine.
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Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 7/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 03. októbra 2016
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Milana Kútneho, Ing. Ľuboša Hronca
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol
za III. štvrťrok 2016.
3. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a ku konsolidovanej
účtovnej závierke obce k 31.12.2016.

B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda - Ing. Martin Špánik
člen Ján Výškrabka
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.10.2016.
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch
a podmienkach materskej školy v školskom roku 2015/2016.
3. Revidovaný školský vzdelávací program MŠ Nitrianske Rudno 2016 – 2017.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
a výsledku kontrol za III. štvrťrok 2016.
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení školského obvodu Základnej
školy Nitrianske Rudno .
6. I. Prevod finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údrţby a opráv
vo výške 3 000,- € a ich pouţitie na nákup a inštaláciu meračov tepla
na radiátoroch v nájomných obecných bytoch.
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II. Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 9/2016:
Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 366 532,93 €
1 300 476,87 €
66 056,06 €

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

183 003,94 €
21 706,48 €
161 297,46 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 557 536,87 €
1 557 503,35 €
33,52 €

D. Nesúhlasí :
1.

So ţiadosťou ATC Nitrianske Rudno s.r.o. s úpravou
podmienok nájomnej zmluvy, uzavretej od 01.01.2016 – do 31.12.2025
a to zníţením nájmu z pôvodným 12 000,- eur na 6 000,- eur.

Overovatelia zápisnice :

Milan Kútny

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

Ing. Ľuboš Hronec

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 03.10. 2016

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

