Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 11. januára 2018
Prílohy :

1.

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.

2. Návrhy na vyradenie majetku obce, základnej školy, materskej školy a v ATC
Nitrianske Rudno
3. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č.1/2018.
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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 :
Prítomní : 8 občanov obce
Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine
Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Návrh programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.
6. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Nováky.
7. Návrh na vyradenie majetku obce.
8. Návrh na spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične ZŠ.
9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018.
10. Rôzne
11 Diskusia
12. Záver
1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 13
ods. 4 písm. a) zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.
Privítal poslancov a prítomných občanov.
3. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
4. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Petra Rambalu a za člena JUDr. Milana
Sobotu.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda Ing. Peter Rambala
člen JUDr. Milan Sobota
5. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Ing. Róberta Kluvanca a p. Vieru
Jurenkovú.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení Ing. Róberta Kluvanca
Viery Jurenkovej a zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu.
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5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.
/ Správa tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Správu predložil a prečítal hlavný kontrolór obce. Správa bola predložená
v súlade s § 18f, odsek (1) písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti.

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti za rok 2017.
6. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Nováky.
Predmetom zmluvy je zmena výšky príspevku z 0,166 eur na 0,20 eur.
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Nováky.
Na zasadnutie OZ o 17:15 hod. prišiel Ing. Martin Špánik.
7. Návrhy na vyradenie majetku obce.
-

návrh na vyradenie majetku Základnej školy Nitrianske Rudno
k 31. 12. 2017. /Tvorí prílohu tejto zápisnice/.

Členovia inventarizačnej komisie súhlasili s vyradením majetku, nakoľko ide
o predmety, ktoré sa rýchlo opotrebúvajú, kazia, z používania boli priebežne
vyraďované.
OZ schvaľuje Návrh na vyradenie majetku v ŠJ pri ZŠ a Základnej školy
Nitrianske Rudno k 31. 12. 2017 podľa predložených zoznamov.
-

návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2017 Materskej
školy Nitrianske Rudno. /Návrh je prílohou tejto zápisnice/.

OZ schvaľuje Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov Materskej
školy Nitrianske Rudno k 31. 12. 2017 podľa predloženého zoznamu.
-

návrh na vyradenie majetku Obce Nitrianske Rudno a v ATC Nitrianske
Rudno k 31. 12. 2017.
/Tvorí prílohu tejto zápisnice/.
OZ schvaľuje Návrh na vyradenie majetku Obce Nitrianske Rudno
a v ATC Nitrianske Rudno k 31. 12. 2017 podľa predložených zoznamov.
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8. Návrh na spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične Základnej školy
Nitrianske Rudno.
Jedná sa o zmenu podmienok spolufinancovania z 10% na 20%.
OZ berie na vedomie zmenu 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,
rekonštrukcia alebo výstavby novej telocvične na rok 2017, ktorou sa mení
spolufinancovanie projektu rekonštrukcia telocvične ZŠ Nitrianske Rudno
z 10 % na 20 %.
I.

OZ s c h v a ľ u j e zmenu a doplnenie uznesenia č. 6/2017 bod D-1, ktoré potom
znie:
OZ s ú h l a s í so spolufinancovaním rekonštrukcie telocvične Základnej
školy Nitrianske Rudno vo výške 20 % z celkových oprávnených nákladov,
t. j. 27 000 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.“

9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018. /Tvorí prílohu tejto zápisnice/.
So zmenou podmienok spolufinancovania projektu rekonštrukcie telocvične
súvisí návrh prvej zmeny rozpočtu obce na rok 2018.
O návrhu rozpočtovej zmeny informoval Ing. Peter Rambala.
OZ s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie
č. 1/2018 :
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 543 159,20 €
1 408 661,64 €
134 497,56 €

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

0,- €
220 117,- €
- 220 117,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

107 690,- - €
21 706,48 €
85 983,52 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 650 849,20 €
1 650 485,12 €
364,08 €
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10. Rôzne.
Starosta obce po prerokovaní všetkých spisov, ktoré boli predmetom
rokovania, informoval prítomných o prípravných prácach v obci na tento rok:
-

-

realizácia kultúrneho domu v obci, v budúcom týždni by malo byť
vybavené právoplatné stavebné povolenie,
v najbližšom čase sa bude robiť verejné obstarávanie na realizátora tejto
stavby,
vybudovanie chodníka vedľa hlavnej cesty od rodiny Kohútovej, vedľa
rodiny Adamčíkovej až po Podhorskú ulicu,
rozšíriť verejné osvetlenie na uliciach Podhorská (pri rod. domoch
p. Vavru a p. Cagáňa), Madvova (pri farme bývalých štátnych
majetkov) nakoľko sa rozrastá výstavba rodinných domov a podobne.
pokračovanie v odvodnení ulíc Podhorskej, Sama Chalupku, Štúrovej...
opravy miestnych komunikácií v rekreačnej oblasti a taktiež rozšírenie
verejného osvetlenia.
Ďalej starosta obce informoval, že sme sa zapojili do Výzvy - Oprava
zastrešenia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno.
Vykonali sme opravu strechy na dome smútku, ktorá bola v havarijnom
stave a taktiež sme vybudovali chodník na cintoríne. Vybudovali sa
priechody pre chodcov a máme záujem o ďalšie priechody, ak to bude
možné.

Starosta obce otvoril diskusiu.
9. Diskusia : Pani Kosáčová sa spýtala, z čoho bude financovaná rekonštrukcia
kultúrneho domu.
Starosta obce odpovedal, že obec to bude financovať prostredníctvom
úveru.
Do diskusie sa zapojil p. Marek Harag, ktorý sa pýtal, ako obec pokračuje
s kanalizáciou a chodníky ktoré sa budujú, či sa budú potom búrať keď
sa začne s realizáciou kanalizácie. Myslí si, že sú to zbytočne vyhodené
finančné prostriedky na budovanie chodníkov, tie sa mali budovať vtedy,
keď by bola vybudovaná kanalizácia.
K tejto téme sa viedla rozsiahla diskusia.
Starosta obce odpovedal, že plánovaná realizácia kanalizácie sa bude
budovať vedľa chodníkov a zo strany občanov je veľmi malý záujem
o budovanie kanalizácie v našej obci. Zmluvy, ktoré boli občanom zaslané
sa nám vrátilo na obec veľmi málo cca 20%. Pri realizácii je potrebný
súhlas domácnosti okolo 85% a z tohto dôvodu je potrebné
presvedčiť väčší počet občanov na jej realizáciu.
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10. Záver :
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval všetkým za účasť
a ukončil zasadnutie OZ o 18:00 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 1/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 11. januára 2018

A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zložení p. Ing. Róberta Kluvanca a p. Viery Jurenkovej
a zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.
3. Zmenu 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,
rekonštrukcia alebo výstavby novej telocvične na rok 2017, ktorou sa mení
spolufinancovanie projektu rekonštrukcia telocvične ZŠ Nitrianske Rudno
z 10 % na 20 %.

B. Volí : Návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Peter Rambala
člen Judr. Milan Sobota.
C. Schvaľuje :
1.

Program rokovania OZ zo dňa 11. januára 2018.

2. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Nováky.
3. Návrh na vyradenie majetku v ŠJ pri ZŠ a Základnej školy Nitrianske Rudno
k 31. 12. 2017 podľa predložených zoznamov.
4. Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov Materskej školy Nitrianske Rudno
k 31. 12. 2017 podľa predloženého zoznamu.
5. Návrh na vyradenie majetku Obce Nitrianske Rudno a v ATC Nitrianske
Rudno k 31. 12. 2017 podľa predložených zoznamov.
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6. Zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie
č. 1/2018 :
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 543 159,20 €
1 408 661,64 €
134 497,56 €

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

0,- €
220 117,- €
- 220 117,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

107 690,- - €
21 706,48 €
85 983,52 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 650 849,20 €
1 650 485,12 €
364,08 €

D. Súhlasí :
1. So spolufinancovaním rekonštrukcie telocvične Základnej školy Nitrianske Rudno
vo výške 20 % z celkových oprávnených nákladov, t. j. 27 000 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.“

Overovatelia zápisnice :
Ing. Róbert Kluvanec

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

Viera Jurenková

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová

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

Nitrianskom Rudne dňa 11. 01. 2018

Robert Štrbák
starosta obce

