Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
zvolaného dňa 19. júna 2017
________________________________________________________________

Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. VZN č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiada v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obci Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto úhrady.
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Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Robert Štrbák – starosta obce
PhDr. Róbert Géczy – hl. kontrolór obce
Erika Sobotová – zapisovateľka

Neprítomní: Ing. Ľuboš Hronec – ospravedlnený
Ing. Peter Rambala – ospravedlnený
Začiatok zasadania OZ o 17,00 hodine

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie /starosta obce/
Návrh programu OZ
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre ZŠ Nitrianske
Rudno.
Návrh VZN č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiada v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto
úhrady.
Rôzne a žiadosti.
Diskusia
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 prítomných poslancov a dal schváliť program rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne schvaľuje program rokovania OZ
konaného dňa 19. júna 2017.

2. Do návrhovej komisie starosta obce navrhol za predsedu Ing. Martina Špánika a za
člena Ing. Rudolfa Hronca.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne volí návrhovú komisiu v zložení:
predseda Ing. Martina Špánika a za člena Ing Rudolfa Hronca.
3.

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána Výškrabku a p. Vieru
Jurenkovú. Za zapisovateľku: Eriku Sobotovú – pracovníčka OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne berie na vedomie overovateľov
zápisnice p. Jána Výškrabku a p. Vieru Jurenkovú a určenie zapisovateľky
Eriky Sobotovej.
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4. Na žiadosť vedenia Základnej školy Nitrianske Rudno sa obec zapojila do výzvy
Ministerstva školstva na získanie nenávratného finančného príspevku na vybavenie
špecializovaných učební. Žiadosť sa podáva do 26. júna 2017 a jednu z príloh tvorí
aj uznesenie OZ.

a)

b)
c)

d)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predloženie žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj a zvýšenie
kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Nitrianskom Rudne“
realizovaného v rámci Výzvy č. IROP-PO2-SC222-2016-13), ktorého celé sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
Nitrianske Rudno;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j.
maximálne 5 563,89 EUR;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.

5. Na základe žiadosti od riaditeľov MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno na zvýšenie úhrady
nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti
obce Nitrianske Rudno. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť VZN o výške príspevkov,
ktoré bude účinné od 01.09.2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. č. 1/2017 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto úhrady.
6. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Nitrianske
Rudno v zastúpení Mgr. Viktora Mičudu podáva žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Nitrianske Rudno na pokládku zámkovej dlažby v okolí kostola –
vytvorenie nových chodníkov, podpora činnosti detí RK – klubu. Výška finančnej
dotácie sa požaduje v sume 1 000,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť R.- k. cirkvi, Farský úrad
Nitrianske Rudno o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 000,- eur na podporu RK
klubu, materiálne vybavenie a opravu chodníkov v areáli kostola.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške
1 000,- eur pre R.- k. cirkev, Farský úrad Nitrianske Rudno na podporu RK
Klubu, materiálne vybavenie a opravu chodníkov v areáli kostola.
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Uznesenie č. 4/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 19. júna 2017.
Uznesenie číslo: 1 – 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia OcZ konaného 19. 6. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie
Návrh programu OcZ.
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre ZŠ Nitrianske
Rudno.
Návrh VZN č. č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto
úhrady.
Rôzne a žiadosti.
Diskusia.
Záver.

Uznesenie číslo: 2 – 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
volí
návrhovú komisiu v zložení

Ing. Martin Špánik, Ing. Rudolf Hronec

Uznesenie číslo: 3 – 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Ján Výškrabka, Viera Jurenková
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Erika Sobotová
Uznesenie číslo: 4 – 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
e) predloženie žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj a zvýšenie
kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Nitrianskom Rudne“
realizovaného v rámci Výzvy č. IROP-PO2-SC222-2016-13), ktorého celé sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
Nitrianske Rudno;
f) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
g) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne 5 563,89 EUR;
h) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
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Uznesenie číslo: 5 – 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto úhrady
Uznesenie číslo: 6 – 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
I. b e i e n a v e d o m i e
žiadosť R.- k. cirkvi, Farský úrad Nitrianske Rudno o dotáciu z rozpočtu obce vo výške
1 000 eur na podporu RK Klubu, materiálne vybavenie a opravu chodníkov v areáli
kostola.
II. s c h v a ľ u j e
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 1 000 eur pre R.- k. cirkev, Farský úrad
Nitrianske Rudno na podporu RK Klubu, materiálne vybavenie a opravu chodníkov
v areáli kostola.

Záver
Keďže program zasadnutia OZ bol prejednaný, starosta obce poďakoval prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 17,30 hod.

Overovatelia zápisnice:
Ján Výškrabka

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

Viera Jurenkvoá

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

Zapisovateľka:
Erika Sobotová – pracovníčka OcÚ

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

V Nitrianskom Rudne, 20.06.2017

Robert Š t r b á k
starosta obce
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