Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 25.09. 2017
Prílohy :

1.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2017 – marec 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 : Ing. Ľuboš Hronec – ospravedlnený
Ing. Róbert Kluvanec – ospravedlnený
Prítomný Mgr. Martin Škraban – riaditeľ základnej školy
Začiatok zasadania OZ o 16.30 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 október 2017
až marec 2018.
7. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov.
8. Rôzne
9. Diskusia.
10. 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 všetkých prítomných na zasadnutí OZ.
2. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Petra Rambalu za člena Ing. Rudolfa
Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Peter Rambala
člen –
Ing. Rudolf Hronec
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Vieru Jurenkovú a Milana Kútneho.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Viery Jurenkovej a Milana
Kútneho a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu.
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5. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
/ Správa tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Správu predložil a podrobne informoval hlavný kontrolór obce.
Kontrolná činnosť bola vykonaná :
a) Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce.
Inventarizáciou bolo zistené, že výška peňažných prostriedkov v pokladnici obce
súhlasí s ich účtovným stavom v pokladničnej knihe.
b) Kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I.polroku 2017.
Kontrola bola zameraná na výber, výšku výberu a spôsobu úhrady správnych
poplatkov. Vyberanie a výšku správnych poplatkov upravuje zákon č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.
V kontrolovanom období január – júl 2017 pri kontrole náhodne vybratých
dokladov neboli zistené nedostatky. Výška správnych poplatkov bola určená
správne.
c) Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciam – zverejňovanie zmlúv v roku 2016 v Základnej škole Nitrianske
Rudno.
Zo zákona o slobodnom prístupe k informáciam je ZŠ povinná sprístupňovať
informácie na svojom webovom sídle, zverejňovať v zmysle §5a a 5b zákona
aj všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktorých zverejňovanie je určené
zákonom o slobodnom prístupe k informáciam.
ZŠ uzatvorila v roku 2016 celkom 6 zmlúv. Všetky, ktoré uzatvorila v roku
2016 a ktoré je povinná zverejniť sú zverejnené na webovom sídle
ZŠ „ www.zsnrudno.edupage.org“.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
a výsledku kontrol za III. štvrťrok 2017.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce október 2017 – marec 2018
/ Tvorí prílohu zápisnice /.
Plán kontrolnej činnosti predložil a informoval hlavný kontrolór obce 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 október 2017
až marec 2018.
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7.

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspervku na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov.

Starosta obce informoval, že naša obec má možnosť zapojiť sa do výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadosti
o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby telocvične
na rok 2017.
Obec má možnosť získať dotáciu vo výške 136 809,- eur. Spoluúčasť obce na tomto
projekte je vo výške 10 % z oprávnených nákladov. Súčasťou žiadosti o tento
príspevok je potrebné prijať uznesenie, že obec schvaľuje podanie žiadosti o NFP
a súhlasí so spolufinancovaním.
OZ b e r i e n a v e d o m i e výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcia alebo výstavby
novej telocvične na rok 2017,
OZ s c h v a ľ u j e podanie žiadosti o poskytnutie NFP na rekonštrukciu telocvične
Základnej školy Nitrianske Rudno v súlade s výzvou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy
a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcia alebo výstavby novej telocvične na rok 2017:
 položka č. 3 - rekonštrukcia telocvične
- 3.2. Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru
(hracej plochy) vo výške 56 216,09 eura s DPH.
- 3.4. Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť
teplotu v miestnosti vo výške 80 592,43 eura s DPH.
OZ s ú h l a s í so spolufinancovaním rekonštrukcie telocvične Základnej školy
Nitrianske Rudno vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov, t. j. vo výške
13 680,90 eur v súlade s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcia alebo výstavby novej telocvične
na rok 2017.

8. Rôzne.
Starosta obce informoval, že bola zaslaná žiadosť na Ministerstvo životného
prostredia SR v Bratislave a na Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica
vo veci odkúpenia športového ihriska.
Po prerokovaní všetkých spisov, starosta obce otvoril diskusiu.
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9. Diskusia :
Starosta obce informoval prítomných o pripravovaných prácach v obci.
V súčasnosti sa realizuje na cintoríne budovanie chodníka asfaltovaním.
Doplnia sa stĺpy verejného osvetlenia na uliciach Hviezdoslavova, Jilemnického,
Hlboká cesta. Je potrebné opraviť jamy po plynofikácii a na ulici Jána Bottu
vybudovať odvodňovacie žľaby.
Bude sa pripravovať rozpočet obce na rok 2018 a je potrebné podať žiadosti
do konca októbra. Starosta obce navrhol zahrnúť do rozpočtu obce aj opravu
parkovacej plochy asfaltovaním pred budovou policajného zboru a tzv. bielym
domom.
Ďalej pripomenul, že dňa 4.11. 2017 sa budú konať voľby do samosprávnych krajov.

10. Záver :
Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 17.30 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 6/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 25. septembra 2017

A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zložení Viery Jurenkovej, Milana Kútneho
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
za III. štvrťrok 2017.
3.

Výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcia
alebo výstavby novej telocvične na rok 2017,

B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zložení : predseda – Ing. Peter Rambala.
člen Ing. Rudolf Hronec

6

C. Schvaľuje :
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2017
až marec 2018.
3. Podanie žiadosti o poskytnutie NFP na rekonštrukciu telocvične Základnej školy
Nitrianske Rudno v súlade s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy
a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcia alebo výstavby novej telocvične na rok 2017:
 položka č. 3 - rekonštrukcia telocvične
- 3.2. Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru
(hracej plochy) vo výške 56 216,09 eura s DPH.
- 3.4. Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť
teplotu v miestnosti vo výške 80 592,43 eura s DPH.

D. Súhlasí :
1. So spolufinancovaním rekonštrukcie telocvične Základnej školy
Nitrianske Rudno vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov, t. j.
vo výške 13 680,90 eur v súlade s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR o poskytnutie NFP na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcia alebo výstavby novej
telocvične na rok 2017.

Viera Jurenková

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

Milan Kútny

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 25.09. 2017

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

