Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 22. mája 2017
Prílohy :
1. Návrh rozpočtovej zmeny – rozpočtové opatrenie č.3
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce.
3. Návrh závarečného účtu obce Nitrianske Rudno.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ, Obce Nitrianske Rudno.
5. Doplnok č.2 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencii
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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. Ľuboš Hronec - ospravedlnený
Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
JUDr. Milan Sobota - ospravedlnený
Ing. Rudolf Hronec – ospravedlnený
Prítomní : 4 - ia 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. Plnenie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31.03.2017
6. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03. 2017.
7. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva.
8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017.
9. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
10. Rôzne a žiadosti
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.
1. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
2. 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
a člen Ján Výškrabka
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Milana Kútneho a p. Vieru Jurenkovú.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení p. Milana Kútneho
p. Viery Jurenkovej a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
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5. Plnenie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31.03.2017.
/Tvorí prílohu zápisnice /.
Čerpanie finančných prostriedkov MŠ k 31.03. 2017 predloţil a podrobne informoval
predseda finančnej komisie Ing. Peter Rambala.
OZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy
Nitrianske Rudno k 31.03.2017.
Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.03.2017 Základnej školy Nitrianske Rudno predloţil
a podrobne informoval Ing. Peter Rambala.
OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske
Rudno k 31.03.2017.
6. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 31.03.2017. / Tvorí prílohu
tejto zápisnice /.
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno predloţil a informoval predseda
finančnej komisie Ing. Peter Rambala .
OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno
k 31.03.2017.
7. Návrh doplnku č. 2 k VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií
na úseku školstva. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Z dôvodu zmeny jednotkového koeficientu pri výpočte výšky poskytovaných
prostriedkov pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce od 01.01.2017
sa upravuje výška finančných prostriedkov pre Materskú školu Nitrianske Rudno.
Návrh zmeny doplnku č.2 k VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií
na úseku školstva pripravila Finančná komisia pri OZ v Nitrianskom Rudne.
Návrh tejto zmeny predkladal Ing. Peter Rambala.
OZ schvaľuje Doplnok č.2 k VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií
na úseku školstva.
8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
Po schválení doplnku č.2 k VZN č.1/2015 je potrebné zmeniť aj rozpočet obce.
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017 predkladal a informoval Ing. Peter Rambala.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č.3/2017
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

1 448 025,37 €
1 375 725,03 €
72 300,34 €
7 000,- €
114 000,00 €
- 107 000,- €
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Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

62 826,00 €
21 706,48 €
41 119,52 €
1 517 851,37 €
1 511 431,51 €
6 419,86 €

9. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /.
Starosta obce informoval, ţe najdôleţitejším bodom dnešného rokovania je výsledok
hospodárenia obce za rok 2016 .
Návrh záverečného účtu obce predloţil a podrobne informoval Ing. Peter Rambala.
Povinnosť vyjadriť sa k predloţenému záverečnému účtu obce a hospodárenia
obce má aj hlavný kontrolór obce.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nitrianske
Rudno za rok 2016 je prílohou tejto zápisnice.
Hlavný kontrolór obce vo svojom odbornom stanovisku odporúča obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Nitrianske Rudno
za rok 2016 v zmysle §16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy výrokom – súhlas s celoročným hospodárením za rok 2016
bez výhrad.
OZ b e i e n a v e d o m i e
a) správu o plnení rozpočtu, rozbor hospodárenia a návrh záverečného účtu obce
za rok 2016,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.
OZ s c h v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad:
beţné príjmy
beţné výdavky
bilancia bežného rozpočtu

1 614 645,49
1 430 443,61
+ 184 201,88

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

1 126,00
189 372,64
- 188 246,64

bilancia BR a KR

- 4 044,76
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fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií

197 056,36
22 012,67
+ 175 043,69

príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

1 812 827,85
1 641 828,92
+ 170 998,93

b) zostatok nepouţitých fin. prostriedkov z roku 2016 vo výške 162 486,84 €
c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. zákonom
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pouţitie zostatku
finančných prostriedkov z roku 2016
 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 157 169,89 €
 na tvorbu fondu údrţby, prevádzky a opráv vo výške 5 316,95 €.

10. Rôzne a žiadosti.
1. Darina Pȍsová, Československých partizánov 289/15, Nitrianske Rudno –
ponuka na odpredaj čati pozemku.
Pani Darina Pȍsová je vlastníčkou nehnuteľnosti v k.ú. Nitrianske Rudno
parc. č. 1561/16 a parc. č. 1514/12 ( lok. Vrchoviny ). Časť parcele 1514/12
zasahuje do polovice existujúcej miestnej komunikácie, ktorá vedie k farme –
ul. Madvova. V prípade, ţe by parcelu č. 1514/12 v celosti ohradila, zamedzila
by tak prístupu motovorvých vozidiel k farme resp. do Lomu Rokoš a z tohoto
dôvodu ponúka uvedenú parcelu obci odpredať.
Starosta obce informoval, ţe táto ţiadosť bola prerokovaná poslancami
na pracovnom stretnutí a bolo zistené, ţe miestna komunikácia ( parc. reg. C
č. 1514/4 - parc. reg E č. 261/2 ) , ktorá vedie cez ulicu Madvova smerom
k farme nie je vo vlastníctve obce. Vlastníkom uvedenej parcely je Slovenská
repbulika v podiele 1/1 - LV č. 2364 a správcom je Slovenský pozemkový fond
Bratislava.
Z tohto hľadiska je potrebné, aby obec poţiadala o bezodplatný prevod
pozemku (miestnej komunikácie ) – parcely reg. E č. 261/2 do vlastníctva obce
a potom by bolo moţné odkúpiť časť parcely, ktorú ponúka p. Pȍsová.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, preveriť vlastnícke
vzťahy k pozemkom pod miestnou komunikáciou ( ulica Madvova
parcela reg. E č. 261/2 ) a požiadať Slovenský pozemkový fond
o bezodplatný prevod pozemku na obec.
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2. Bc.Ivana Komţíková ul. Gen. Svobodu 853/29, 958 01 Partizánske - ţiadosť
o odkúpenie pozemku.
Ţiadateľka ţiada o odkúpenie časti pozemku – cesty parc. reg. C č. 1524/1
- parc. reg. E č. 62 – ostatná plocha, ktorá je vo vlatníctve obce /LV č. 2356/
a nachádza sa v k.ú. Nitrianske Rudno. Uvedená obecná parcela prechádza
stredom /dvora / cez pozemky, ktoré sú vo vlatníctve ţiadateľky.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, preveriť vlastnícke
vzťahy k okolitým pozemkom, ktoré sú prístupné z predmetnej
komunikácie parc. č. reg. E 62 – ostatná plocha.
3. Základná škola, Školská č. 492/15, Nitrianske Rudno – Upozornenie
na pokles počtu ţiakov školy.
Riaditeľ školy Mgr Martin Škraban listom upozornil p. starostu a obecné
zastupiteľstvo na pokles počtu ţiakov školy. V budúcom šk. roku nastúpi
do 1.ročníka len 8 detí s trvalým pobytom v našej obci. Hlavným problémom
tejto nepriaznivej situácie v našej obci je bytová otázka, ktorá sa v našej obci
systémovo nikdy neriešila. Mgr. Martin Škraban - riaditeľ školy ďalej upozornil,
ţe v súčasnom zastupiteľstve a vedení obce vidí výrazný progres, preto verí, ţe
do konca funkčného obdobia sa nájde riešenie, ktoré by túto situáciu mohlo zmeniť
a obrátiť o180 stupňov.
OZ berie na vedomie upozornenie Mgr. Martina Škraba – riaditeľa
základnej školy na pokles počtu žiakov Základnej školy Nitrianske Rudno.
.
4. Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p. – Správa povodia hornej Nitry
Škultétyho 9, 955 57 Topoľčany – odpoveď na ţiadosť údrţba a čistenie tokov.
Starosta obce dňa 27.04. 2017 listom poţiadal organizáciu Slovenský
Vodohospodársky Podnik š.p. OZ Piešťany, závod Povodie hornej Nitry Topoľčany
o čistenie a údrţbu tokov, ktoré pretekajú našou obcou, ďalej poţiadal o riešenie
problému poškodených múrov na vodnom toku Rudnianka aby sa predišlo škodám
a zraneniam, s určením termínu rekonštrukcie oporného múra a na poškodzovanie
brehov korýt tokov, ktoré vyuţívajú chovatelia dobytka na napájanie.
V liste Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p. uvádza, ţe oporný múr nie je
majetkom ich organizácie a v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. je povinný vlastník
vodnej stavby povinný udrţiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečiť jej údrţbu
pred škodlivými účinkami vôd. Ďalej upozornili, ţe údrţbu na toku Rudnianka
a Rokôška vykonali v rokoch 2013 a 2014 a priestupku sa dopustí ten,
kto poškodzuje brehy koryta toku a priestupky rieši obec.
OZ berie na vedomie list Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany,
závod Povodia hornej Nitry Topoľčany vo veci údržby a čistenie tokov v obci.
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Keďţe všetky spisy boli prejednané starosta obce otvoril diskusiu.
11. Diskusia :
Starosta obce informoval prítomných o prácach v obci. Vedľa Domu smútku
v Nitrianskom Rudne sa začalo s realizáciou pokladania dlaţby, taktieţ sa plánuje
s rekonštrukciou chodníka pri cintoríne, s opravou strechy v dome smútku, vybudovanie
priechodu pre chodcov pri cintoríne.
Ďalej informoval, ţe v našej obci chceme zaviesť systém domáceho kompostovania
v rodinných domoch. Bol vykonaný prieskum v obci, zistiť záujem občanov o domáce
kompostovanie. Pri bytových domoch by boli zakúpené väčšie kompostéry.
Dňa 04. júna 2017 obecný úrad v spoluprácii s obecnými organizáciami poriada
medzinárodný deň detí v priestoroch základnej školy, ktorý bude spojený
s otváraním multifunkčného ihriska.
Starosta obce informoval, ţe boli zakúpené detské preliezky, ktoré boli usadené
na ulici Sama Chalupku, v parku, vedľa dolnej autobusovej zastávky.
Milan Kútny sa pýtal, v akom štádiu vybavovania je oprava budovy / TJ) na Športovej
ulici.
Starosta obce odpovedal, ţe je podaná ţiadosť na Enviromentálny fond v Bratislave ale
odpoveď nám ešte nebola doručená.
12. Záver :
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.15 hodine.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 3/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 22. mája 2017.
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení Milan Kútny, Viera Jurenková
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Čerpanie finančných prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 31.03.2017.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno
k 31.03.2017.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.03.2017.
5. a) Správu o plnení rozpočtu, rozbor hospodárenia a návrh
záverečného účtu obce za rok 2016,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce Nitrianske Rudno za rok 2016.
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6. Upozornenie Mgr. Martina Škrabana – riaditeľa základnej školy
na pokles ţiakov Základnej školy Nitranske Rudno.
7. List Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany,
závod Povodie hornej Nitry Topoľčany vo veci údrţby a čistenie
tokov v obci.

B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda - Ing. Martin Špánik a člen Ján Výškrabka.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne .
2. Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva.
3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
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

1 448 025,37 €
1 375 725,03 €
72 300,34 €
7 000,- €
114 000,00 €
- 107 000,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

62 826,00 €
21 706,48 €
41 119,52 €
1 517 851,37 €
1 511 431,51 €
6 419,86 €

4. a) celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad:
beţné príjmy
beţné výdavky
bilancia bežného rozpočtu

1 614 645,49
1 430 443,61
+ 184 201,88

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

1 126,00
189 372,64
- 188 246,64

bilancia BR a KR

- 4 044,76
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fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií

197 056,36
22 012,67
+ 175 043,69

príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

1 812 827,85
1 641 828,92
+ 170 998,93

b) zostatok nepouţitých fin. prostriedkov z roku 2016 vo výške 162 486,84 €
c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. zákonom
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pouţitie zostatku
finančných prostriedkov z roku 2016
 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 157 169,89 €
 na tvorbu fondu údrţby, prevádzky a opráv vo výške 5 316,95 €.

D. Ukladá :
1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, preveriť vlastnícke
vzťahy k pozemkom pod miestnou komunikáciou ( ulica Madvova
parcela reg. E č. 261/2 ) a poţiadať Slovenský pozemkový fond
o bezodplatný prevod pozemku na obec.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, preveriť vlastnícke
vzťahy k okolitým pozemkom, ktoré sú prístupné z predmetnej
komunikácie parc. reg. E č. 62 – ostatná plocha.

Overovatelia zápisnice :

Milan Kútny
Viera Jurenková

..............................................
………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 22.05. 2017

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

