Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 03.04. 2017
Prílohy :

1.

Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31.12.2016

2. Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2017 – rozpočtové. opatrenie č. 2/2017.
3.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.

4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie apríl – september 2017.

5. Hodnotenie koncepcie rozvoja MŠ Nitrianske Rudno na roky 2014 – 2018.
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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 : 6 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. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl – september 2017
7. Čerpanie finančných prostriedkov ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 31.12.2016
8. Hodnotenie koncepcie rozvoja MŠ Nitrianske Rudno na roky 2014 – 2018.
9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017.
10. Rôzne a žiadosti
- žiadosť MŠ Nitrianske Rudno o dofinancovanie na rok 2017.
- žiadosť mesta Partizánske o finančné prostriedky na deti prijaté do CVČ
Partizánske,
- návrhy na vyradenie majetku obce,
- návrh na zriadenie vecného bremena
- prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Nitrianske Rudno
- žiadosť TJ Priehrada Nitrianske Rudno o preplatenie autobusovej prepravy.
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
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4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Výškrabku a Ing. Róberta
Kluvanca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Jána Výškrabku, Ing. Róberta
Kluvanca a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu.
5. 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 zúčtovania dotácii z rozpočtu obce poskytnutých v roku 2016
Vo všetkých prípadoch bola dodrţaná lehota zúčtovania dotácie, účel pouţitia
dotácie, doloţené boli doklady súviasiace a dokladajúce pouţitie dotácie, v plnej
výške boli dotácie aj pouţité.
3. Kontrola dodrţiavania zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
v roku 2016.
V priebehu roka 2016 obec nevykonala platbu v hotovosti nad limit stanovený
v § 4 ods. 1 zákona, tj. nad 5 000, eur z jedného zmluvného vzťahu.
4. Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciam zverejňovanie objednávok v roku 2016 v ZŠ Nitrianske Rudno.
V roku 2016 vystavila ZŠ podľa elektronicky vedenej evidencie objednávok
v účtovnom programe 51 objednávok. Všetky boli v poţadovanej štruktúrovanej
forme s povinnými údajmi zverejnené na webovom sídle
„ www.zsnrudno.edupage.org.“
5. Kontrola dodrţiavania VZN č. 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na prevádzku a mzdy v MŠ Nitrianske Rudno
v roku 2016.
Suma vybraných mesačných príspevkov na výpisoch z príjmového účtu MŠ
súhlasí s mesačným predpisom o výške príspevkov na jednotlivé mesiace
a s mesačným odvodom na účet obce
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
a výsledku kontrol za I. štvrťrok 2017.
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6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obcena obdobie apríl –
september 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
apríl – september 2017.
7. Základná škola Nitrianske Rudno - Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2016.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Plnenie a čerpanie rozpočtu základnej školy prečítal a informoval
Ing. Peter Rambala .
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 Základnej
školy Nitrianske Rudno.
Materská škola Nitrianske Rudno – Čerpanie finančných prostriedkov
k 31.12.2016. /Tvorí prílohu zápisnice/.
Čerpanie finančných prostriedkov materskej školy prečítal a informoval
Ing. Peter Rambala.
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2016
Materskej školy Nitrianske Rudno.
8. Hodnotenie koncepcie rozvoja MŠ Nitrianske Rudno na roky 2014 – 2018.
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice / .
Pani Renáta Divékyová - riaditeľka MŠ podrobne informovala poslancov
na pracovnom stretnutí hodnotenie koncepcie rozvoja materskej školy
na roky 2014 – 2018.
Koncepcia je zameraná na tieto oblasti:
- zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ,
- podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy,
- zlepšenie úrovne materiálno – technického vybavenia školy,
- rozpočet a aktívne vyhľadávanie a vyuţívanie doplnkových zdrojov financovania
aktivít školy.
OZ berie na vedomie Hodnotenie koncepcie rozvoja MŠ Nitrianske Rudno
na roky 2014-2018.
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9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č.2
/ Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Návrh rozpočtovej zmeny prečítal a informoval Ing. Peter Rambala.
Zmeny rozpočtu obce boli vykonané na základe poskytnutej účelovej dotácie
na prenesený výkon štátnej správy vo výške 57 448,- eur na strane beţných
príjmov i výdavkov.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 429 240,37 €
1 356 940,03 €
72 300,34 €

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

0,- €
107 000,- €
- 107 000,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

62 826,00 €
21 706,48 €
41 119,52 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 492 066,37 €
1 485 646,51 €
6 419,86 €

10. Rôzne, žiadosti.
1). Mesto Partizánske – Ţiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ
( centrum voľného času ) v Partizánskom.
Mesto Partizánske ţiada o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť krúţkov
v Centre voľného času Partizánske, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej
obci.
OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 30,- eur pre dieťa
s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ v Partizánskom
na obdobie január – jún 2017.
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2). Návrhy na vyradenie majetku obce.
a) osobný automobil Peugeot 306, rok výroby 1998
b) osobný automobil Renault Thalia, rok výroby 2004.
Vyraďovacia komisia odporúča OZ schváliť vyradenie dlhodobého hmotného
majetku vozidlo Peugeot 306 z dôvodu, ţe celkové investície do opráv vozidla
by presiahli trhovú hodnotu vozidla.
Vyradený majetok bude odpredaný na náhradné diely alebo odovzdaný
na zošrotovanie.
OZ schvaľuje vyradenie osobného automobilu Peugeot 306 s evidenčným
číslom vozidla PD 944 DI ( rok výroby 1998 ) z majetku obce.
OZ ukladá obecnému úradu v Nitrianskom Rudne zverejniť v súlade
so Zásadami hospodárenia s majetkom obce ponuku na odpredaj
a) vyradeného osobného automobilu Peugeot 306 s evidenčným číslom
vozidla PD 944 DI na náhradné diely a v prípade nezáujmu odovzdať
vozidlo alebo jeho časti do zberných surovín,
b) osobného automobilu Renault Thalia s evidenčým číslom PD 815 BO
najmenej za cenu 800,- eur.
3). Pavol Bartoš a manţelka Mária, bytom Nitrianske Rudno
Dušan Fajer bytom – ţiadosť o vydanie súhlasu OZ k rozšíreniu plynovej
prípojky, ktorá sa nachádza za budovou prevádzky Slovenskej pošty
v Nitrianskom Rudne na pozemku parc. reg. C č. 690 – záhrada.
Ţiadatelia ţiadajú rozšírenie plynovej prípojky k novostavbe rodinného domu
k parcele č. 707 v k.ú. Nitrianske Rudno cez parcelu reg. C č. 690 – záhrada,
ktorá je vo vlastníctve obce (LV č. 1 ).
OZ súhlasí so zriadením trasy plynovej prípojky na pozemku parcely
reg. C č. 690 - záhrada vo vlastníctve obce pre žiadateľov : Pavla Bartoša,
manželky Márie obaja bytom Nitrianske Rudno a pre p. Dušana
Fajera bytom Nitrianske Rudno .
4). Prevádzkový poriadok športoviska – multifunkčného ihriska s umelou trávou
a tartanovou dráhou pri ZŠ Nitrianske Rudno, Školská 492/15.
V areáli ZŠ bolo vybudované nové športovisko, konkrétne multifunkčné ihrisko
s tartanovou dráhou. Ihrisko bolo po dokončení odovzdané do správy ZŠ.
Bol vypracovaný Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v areáli ZŠ
Nitrianske Rudno, ktorý bol predkladaný OZ na pripomienkovanie.
OZ berie na vedomie Prevádzkový poriadok športoviska – multifunkčného
ihriska s umelou trávou a tartanovou dráhou pri ZŠ Nitrianske Rudno,
Školská č. 492/15, Nitrianske Rudno.
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5). Materská škola Nitrianske Rudno – Ţiadosť o dofinancovanie rozpočtu
materskej školy.
Pani Renáta Divékyová - riaditeľka MŠ vo svojej ţiadosti ţiada
o dofinancovanie rozpočtu materskej školy na rok 2017. Rozpočet, ktorý
bol na rok 2017 upravený dňa 30.01.2017 nepokrýva celkové náklady
na financovanie bezproblémového chodu materskej školy ani jej nevyhnutnú
údrţbu a modernizáciu.
OZ ukladá finančnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne a obecnému
úradu, pripraviť návrh doplnku č. 2 k VZN č. 1/2015 o financovaní
originálnych kompetencii na úseku školstva.
6). TJ Priehrada Nitrianske Rudno, Športová 24, 972 26 Nitrianske Rudno –
ţiadosť na úhradu časti zvýšených nákladov na činnosť TJ.
Telovýchovna jednota Priehrada Nitrianske Rudno ţiada úhradu časti
zvýšených nákladov na činnosť TJ a to formou zabezpečenia a preplatenia
autobusovej prepravy pre mládeţnicke kategórie .
OZ schvaľuje dotáciu pre TJ Priehrada Nitrianske Rudno na zabezpečenie
autobusovej prepravy mládežnických družstiev TJ v mesiacoch apríl – máj
r. 2017 vo výške 500,- eur.
Po prerokovaní všetkých spisov a ţiadosti, Ján Výškrabka informoval poslancov
o havarijnom stave kotolne ( – pri budove bývalých štátnych majetkov) , ktorá je
v spoluvlatníctve obce a spol. KOHÚTOVÁ s.r.o. Hlavná 108, Nitrianske Rudno.
Navrhol ju zrekonštruovať po dohode so spoluvlastníkom a voľné priestory
vyuţiť.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie
s konateľom spoločnosti KOHÚTOVÁ s.r.o. Nitrianske Rudno za účelom
riešenia spoluvlastníckych vzťahov, vykonania údržby a rekonštrukcie
kotolne.
11. Diskusia :
Po prerokovaní všetkých spisov, starosta obce otvoril diskusiu.
Starosta obce informoval, ţe po výmene verejného osvetlenia v obci sa ušetrilo
cca 10 000,- eur. Vymenilo sa osvetlenie aj na cintoríne, ďalej sa bude
realizovať rekonštrukcia verejnéhjo rozhlasu, je uţ vypracovaný projekt
a v projekte je zahrnuté budovanie verejného rozhlasu aj pri novostavbách
rodinných domov ( ul. Madvova, Čsl. partizánov aţ k rodinnému domu
p. Jozef Homolu, Podhorská …). Zákazku na jeho realizáciu vysúťaţila firma
ELMIKO Bzince pod Javorinou.
Bude sa pokračovať s budovaním chodníka v obci smerom od MŠ po rodinný
dom p. Jánošíka, túto zákazku vysúťaţila firma René Daumer Koš.
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Plánuje sa s budovaním chodníka pri dome smútku a bude potrebná aj oprava
strechy na dome smútku z dôvodu havarijného stavu - zatekanie strechy
a opadávanie omietky.
Ing. Peter Rambala sa pýtal, v akom štádiu je príprava budovania kanalizácie.
Starosta obce odpovedal, ţe zatiaľ je to všetko na bode mrazu. Občania našej
obce nemajú veľký záujem o budovanie tejto kanalizácie. Zástupcovia Slovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica na verejnej schôdzi
ohľadom budovania kanalizácie, nepresvedčili dostatočne našich občanov
na jej realizáciu. Zo strany obce sme urobili všetko preto, ako občanov
presvedčiť, aby súhlasili s vybudovaním tejto kanalizácie.
Do diskusie sa prihlásil p. Marek Harag a pýtal sa, koľko finančných prostriedkov
sa vynaloţilo na budovanie kriţovatky v obci.
Starosta obce odpovedal cca 37 000,- eur ale všetky zmluvy a faktúry
sú zverejnené na našej internetovej stránke obce.
Pán Marek Harag upozornil, ţe je zabetonovaný most pri hlavnej ceste oproti
zmrzlinovému stánku, ale drevené dosky nie sú odtiaľ odstránené.
Taktieţ veľká jama sa nachádza oproti pohostinstvu, ako sa vchádza
na zdravotné stredisko a bolo by dobré ju upraviť.
(Oporný múr je značne poškodený, prepadnutý a tým vznikla veľká jama).
Starosta obce odpovedal, ţe vie o tejto veci a je to všetko v štádiu riešenia.
Ďalej upozornil, ţe oporný múr nie je majetkom obce, ale tento problém sa rieši
so Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Pán Marek Harag ďalej upozornil, ţe nie je funkčná ČOV (čistička odpadových
vôd).
Starosta obce odpovedal, ţe ČOV nie je majetok obce, patrí firme BaB s.r.o
Okruţná Nitrianske Rudno a v tejto veci jednal aj s p. Blahom - konateľom
spoločnosti, ktorý má všetky potrebné náleţitosti na jej prevádzkovanie a taktieţ
do budúcna chce ČOV zmodernizovať.
Pán Andrej Plachý sa prihlásil do diskusie a pýtal sa, či obec má voľný
pozemok na trénovanie pre detí hasičského krúţku. Doteraz vyuţívali
pozemok v základnej škole ale v súčastnosti je tam vybudované multifunkčné
ihrisko.
Starosta obce odpovedal, aby sa zastavil na obecnom úrade a pozemky, ktoré by
mohli byť vyuţívané na trénovanie posúdime a zistíme či sú vo vlastníctve obce.
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12. Záver :
Keďţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 20.15 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 2/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 03. apríla 2017

A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Jána Výškrabku , Ing. Róberta
Kluvanca a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného
úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol
za I. štvrťrok 2017.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 Základnej školy Nitrianske
Rudno.
4. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2016 Materskej školy
Nitrianske Rudno.
5. Hodnotenie koncepcie rozvoja Materskej školy Nitrianske Rudno
na roky 2014 – 2018.
6. Prevádzkový poriadok športoviská – multifunkčného ihriska s umelou
trávou a tartanovou dráhou pri Základnej škole Nitrianske Rudno,
Školská č. 492/15 Nitrianske Rudno.
B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda – JUDr. Milan Sobota
člen : Ing. Martin Špánik.

C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.04.2017.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie apríl – september
r. 2017.

10

3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
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

1 429 240,37 €
1 356 940,03 €
72 300,34 €
0,- €
107 000,- €
- 107 000,- €
62 826,00 €
21 706,48 €
41 119,52 €
1 492 066,37 €
1 485 646,51 €
6 419,86 €

4. Poskytnutie finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým bydliskom v Nitrianskom
Rudne prijaté do CVČ v Partizánskom na obdobie január – jún 2017
vo výške 30 eur.
5. Vyradenie osobného automobilu Peugeot 306 s evidenčným číslom vozidla
PD 944 DI ( rok výroby 1998) z majetku obce.
6. Dotáciu pre TJ Priehrada Nitrianske Rudno na zabezpečenie autobusovej prepravy
mládeţnických druţstiev TJ v mesiacoch apríl - máj r.2017 vo výške 500,- eur.

D. Ukladá :
1. Finančnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne a obecnému úradu, pripraviť
návrh doplnku č. 2 k VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencii
na úseku školstva.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, zvolať jednanie s konateľom
spoločnosti KOHÚTOVÁ s.r.o. Nitrianske Rudno za účelom
spoluvlastníckych vzťahov, vykonania údrţby a rekonštrukcie kotolne.

riešenia
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3.

Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne zverejniť v súlade
so Zásadami hospodárenia s majetkom obce ponuku na odpredaj :

a) vyradeného osobného automobilu Peugeot 306 s evidenčným číslom
vozidla PD 944 DI na náhradné diely a v prípade nezáujmu odovzdať
vozidlo alebo jeho časti do zberných surovín,
b) osobného automobilu Renault Thalia s evidenčým číslom vozidla PD 815 BO
najmenej za cenu 800,- eur.

E. Súhlasí :
1. So zriadením trasy plynovej prípojky na pozemku parcely reg. C
č. 690 – záhrada vo vlastníctve obce pre ţiadateľov : Pavla Bartoša, manţelky
Márie obaja bytom Nitrianske Rudno a pre p. Dušana Fajera bytom
Nitrianske Rudno .

Ján Výškrabka

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

Ing. Róbert Kluvanec

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 03.04 2017

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

