Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 26. marca 2018
Prílohy :
1. Návrh a VZN č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.
2. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl – september 2018
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ k 31.12.2017.
5. Dohoda o rozviazaní a ručení a o uzatvorení novej Dohody o ručení .......
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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
Milan Kútny - ospravedlnený
Viera Jurenková – ospravedlnená
Prítomní : Ing. Martin Škraban – riaditeľ základnej školy
Renáta Divékyová – riaditeľka materskej školy
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. Správy hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za I. štvrťrok 2018
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl – september
7. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31.12.2017
8. Návrh VZN č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.
9. Návrh na podanie žiadosti o NFP na vybudovanie zberného dvora a rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice.
10. Rôzne
- žiadosť Klubu stolných tenistov Nitrianske Rudno o zvýšenie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2018,
- žiadosť MŠ Nitrianske Rudno o dofinancovanie rozpočtu MŠ na rok 2018,
- prerokovanie protestu prokurátora proti článku 6 odst. 2 VZN č. 1/2007,
- žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome č. 547/85 o súhlas
na vybudovanie parkoviska na parcele KN reg. C 344/1,
- návrh dohody o zmene ručiteľa za prenájom areálu ATC Nitrianske Rudno,
- žiadosti o prevody majetku obce.
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 JUDr. Milana
Sobotu.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
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OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Martin Špánik a člen JUDr. Milan
Sobota.
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána Výškrabku a Ing. Rudolfa Hronca.
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zložení p. Jána Výškrabku,
p. Ing. Rudolfa Hronca a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného
úradu.
5. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za I. štvrťrok 2018.
/Tvorí prílohu zápisnice/.
Hlavný kontrolór obce predloţil Správu o činnosti a výsledkoch kontrol.
Kontrolná činnosť bola zameraná na inventarizáciu peňaţných prostriedkov
v pokladni obce, kontrolu zúčtovania dotácií z rozpočtu obce poskytnutých
v roku 2017, kontrolu dodrţiavania zákona o cestovných náhradách v základnej škole
a materskej škole v II. polroku 2017.
OZ berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol za I. štvrťrok 2018
od hlavného kontrolóra obce.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl – september 2018.
/Tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Hlavný kontrolór obce predloţil v zmysle § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na obdobie apríl – september 2018.
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl –
- september 2018.
7. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 31. 12. 2017.
/tvoria prílohu zápisnice/.
Plnenie a čerpanie ZŠ a MŠ prečítal a podrobne informoval Ing. Peter Rambala.
OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2017 Základnej školy
Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2017 Materskej
školy Nitrianske Rudno.
8. Návrh VZN č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.
/Tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje
pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev obce Nitrianske Rudno pre ľahšiu
a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo
umiestnenia určitého objektu alebo osoby.
OZ schvaľuje VZN č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.
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9. Návrh na podanie ţiadosti o NFP na vybudovanie zberného dvora a rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice.
OZ berie na vedomie výzvu a podmienky výzvy Ministerstva ţivotného prostredia SR
č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 „Triedený zber komunálnych odpadov, mechanickobiologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozloţiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch“,
OZ schvaľuje :
a) predloţenie ţiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy č. OPKZP-PO1SC111-2017-33 pre projekt s názvom „Zberný dvorv obci Nitrianske Rudno“
b) finančnú spoluúčasť obce Nitrianske Rudno k projektu vo výške 5 %, z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
OZ b e r i e n a v e d o m i e Výzvu a podmienky výzvy č. VI. Prezídia HaZZ 2018:
Podpora zvýšenia ochrany pred poţiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc.

OZ s c h v a ľ u j e :
a) Predloţenie ţiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy č. VI Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2018,
b) finančnú spoluúčasť k projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z vlastných
prostriedkov, a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu.
10. Rôzne.
- Ţiadosť Klubu stolných tenistov Nitrianske Rudno o zvýšenie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2018.
Klub stolných tenistov Nitrianske Rudno ţiada o zvýšenie príspevku na rok 2018
vo výške 250,- eur na zakúpenie dvoch stolnotenisových stolov.
OZ s c h v a ľ u j e zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
vo výške 250,- eur pre Klub stolných tenistov Nitrianske Rudno na zakúpenie
stolnotenisovýh stolov.
-

Ţiadosť MŠ o dofinancovanie rozpočtu MŠ na rok 2018.

Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno p. Renáta Divékyová ţiada
o dofinancovanie rozpočtu materskej školy z dôvodu, ţe podľa východiskových
štatistických údajov a podielu na výnose DPFO pre rok 2018 bol zvýšený
jednotkový koeficient zo sumy 78,87 eur na 84,17 eur.
Keďţe riaditeľka materskej školy sa zúčastnila zasadnutia OZ, podrobne
informovala o prácach vykonaných a pripravovaných v materskej škole.
OZ ukladá finančnej komisii pri OcZ a obecnému úradu pripraviť návrh
Doplnku č. 3 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce
na úseku školstva.
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-

Prerokovanie protestu prokurátora proti článku 6 ods. 2 VZN č. 1/2007.

OZ p r e r o k o v a l o protest prokurátora proti článku 6 ods. 2 VZN č. 1/2007
o poskytovaní finančných z prostriedkov z rozpočtu obce,
OZ v y h o v u j e protestu prokurátora proti článku 6 ods. 2 VZN č. 1/2007
o poskytovaní finančných z prostriedkov z rozpočtu obce,
OZ r u š í VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných z prostriedkov z rozpočtu
obce,
OZ u k l a d á finančnej komisii pri OcZ a obecnému úradu pripraviť návrh VZN
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
-

Ţiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome č. 547/85 Nitrianske
Rudno.
Ţiadatelia ţiadajú o vyuţitie obecného pozemku – parcely KN C č. 344/1, ktorá
sa nachádza pred bytovým domom č. 547/85 za účelom vybudovania parkoviska.

OZ s ú h l a s í s vybudovaním spevnenej plochy na parkovanie na časti parcely
KN C č. 344/1 Spoločenstvom vlastníkov bytov v dome č. 547/85. Náklady
spojené s vybudovaním spevnenej plochy hradí Spoločenstvo vlastníkov bytov
v dome č. 547/85. Zhodnotenie spevnenej plochy je potrebné vopred odsúhlasiť
starostom obce a stavebnou komisiou pri OcZ.
-

Návrh Dohody o zmene ručiteľa za prenájom areálu ATC Nitrianske Rudno.
Na zasadnutí OZ bola predloţená Dohoda o rozviazaní Dohody o ručení
zo dňa 18. 12. 2015 a uzatvorení novej Dohody o ručení uzatvorenej medzi
Veriteľom: Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, Nitrianske Rudno
zastúpená starostom obce Robertom Štrbákom
Dlţníkom: ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Nitrianske Rudno Priehrada II/1
IČO: 31607951 zastúpená konateľom Jozefom Mištunom
Ručiteľom: Jozef Mištuna, Nitrianske Rudno
Nastupujúcim ručiteľom: Norbert Dobiš, bytom Lipník

OZ s c h v a ľ u j e Dohodu o zmene ručiteľa za záväzky vzniknuté z prenájmu areálu
ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. so sídlom: Nitrianske Rudno, Priehrada II/l
zo dňa 28. 2. 2018 .
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-

Ing. Boris Špánik Nitrianske Rudno - ţiadosť o odkúpenie pozemkov v obci
Nitrianske Rudno.
Ţiadateľ ţiada o odkúpenie pozemkov v obci Nitrianske Rudno nachádzajúce sa
na LV č. 1 a LV č. 1986 v centre obce v okolí parku :












parcela č. 212/1, výmera 84 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 212/2, výmera 27 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 212/3, výmera 25 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 212/4, výmera 171 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 213/1, výmera 612 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 213/2, výmera 114 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 213/3, výmera 118 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 218/2, výmera 81 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 218/3, výmera 91 m2, záhrada, 1/1,
parcela č. 227/78, výmera 93 m2, zastavané plochy a nádvoria 1/1,








parcela č. 200/6, výmera 129 m2, ostatné plochy, 1/2,
parcela č. 200/9, výmera 127 m2, ostatné plochy, 1/2,
parcela č. 200/11, výmera 34 m2, ostatné plochy, 1/2,
parcela č. 200/12, výmera 44 m2, ostatné plochy, 1/2,
parcela č. 200/13, výmera 48 m2, ostatné plochy, 1/2,
parcela č. 200/14, výmera 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, ½.
Účelom odkúpenia pozemkov je záujem o vybudovanie polyfunkčného objektu,
rozšírenie infraštruktúry a zatraktívnenie centra obce.
OZ odporúča starostovi obce dohodnúť stretnutie so ţiadateľom Ing. Borisom
Špánikom a stavebnou komisiou pri OcZ za účelom odkúpenia obecných pozemkov
na vybudovanie polyfunkčného objektu, rozšírenie infraštruktúry a zatraktívnenie
centra obce.

-

Pavol Dianovský, Monika Dianovská, Vladimír Vrška – Ţiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie.

Ţiadatelia ţiadajú vysporiadanie prístupu a vybudovanie prístupovej
komunikácie k skupinovým garáţam na parcele KN C č. 221/2, ktorá je
vo vlastníctve obce. Vysporiadanie a vybudovanie prístupovej komunikácie
potrebujú dokladovať k Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
OZ ukladá stavebnej komisii pri OcZ preveriť ţiadosť ohľadne vybudovania
prístupovej plochy k stavbe „ Skupinové garáţe a pripraviť odpoveď
pre ţiadateľov Pavol Dianovský, Monika Dianovská a Vladimír Vrška.
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11. Diskusia :
Do diskusie sa prihlásil aj riaditeľ školy Mgr. Martin Škraban, ktorý poslancov
oboznámil s prácami, ktoré sa vykonali v telocvični základnej školy a o prácach, ktoré
sa budú počas roka vykonávať.
Starosta obce informoval, ţe v mesiaci apríl sa začína s rekonštrukciou zasadačky
obecného úradu a práce by mali trvať sedem mesiacov.
Ďalej starosta obce informoval, ţe v najbliţšom období by sa začalo s úpravami
niektorých miestnych komunikácií, ktoré sú vo veľmi zlom stave.
Jedná sa hlavne o miestne komunikácie na uliciach Sama Chalúpku, Podhorská,
Hlboká cesta – pri rodinnom dome p. Duchoňovej, Školská ale aj v rekreačnej oblasti
a taktieţ je naplánovaná realizácia chodníka v obci.

12. Záver :
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 19.00 hodine.

Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 2/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 26. marca 2018.

A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku, p. Ing. Rudolfa Hronca
a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu.
2. Správu o činnosti a výsledkoch kontrol za I. štvrťrok 2018 od hlavného
kontrolóra obce.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 Základnej školy Nitrianske Rudno.
4. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2017 Materskej školy Nitrianske
Rudno.
5. Výzvu a podmienky výzvy Ministerstva ţivotného prostredia SR č. OPKZPPO1-SC111-2017-33 „Triedený zber komunálnych odpadov, mechanickobiologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie
biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch“,
6. Výzvu a podmienky výzvy o NFP v rámci výzvy č. VI Prezídia HaZZ 2018 :
Podpora zvýšenia ochrany pred poţiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov
na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc.
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B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda - Ing. Martin Špánik a člen JUDr. Milan
Sobota.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 26.03.2018.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl – september 2018.
3. VZN č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.
4. a) Predloţenie ţiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy č. č. OPKZPPO1- SC111-2017-33 pre projekt s názvom „Zberný dvorv obci Nitrianske Rudno“
b) finančnú spoluúčasť obce Nitrianske Rudno k projektu vo výške 5 %, z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
5. a) Predloţenie ţiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy č. VI Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2018,
b) finančnú spoluúčasť k projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z vlastných
prostriedkov, a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu.
6. Zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 250,- eur
pre Klub stolných tenistov Nitrianske Rudno na zakúpenie stolnotenisovýh stolov.
7. Dohodu o zmene ručiteľa za záväzky vzniknuté z prenájmu areálu ATC
Nitrianske Rudno, s.r.o. so sídlom: Nitrianske Rudno, Priehrada II/l
zo dňa 28. 2. 2018 .

OZ p r e r o k o v a l o protest prokurátora proti článku 6 ods. 2 VZN č. 1/2007
o poskytovaní finančných z prostriedkov z rozpočtu obce,
OZ v y h o v u j e protestu prokurátora proti článku 6 ods. 2 VZN č. 1/2007
o poskytovaní finančných z prostriedkov z rozpočtu obce,
OZ r u š í VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných z prostriedkov z rozpočtu
obce Nitrianske Rudno.
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D. U k l a d á :
1. Finančnej komisii pri OcZ a obecnému úradu pripraviť návrh VZN
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
2. Stavebnej komisii preveriť ţiadosť ohľadne vybudovania
prístupovej plochy k stavbe „ Skupinové garáţe a pripraviť odpoveď
pre ţiadateľov Pavol Dianovský, Monika Dianovská a Vladimír Vrška.
3. Finančnej komisii pri OcZ a obecnému úradu pripraviť návrh Doplnku č. 3 k VZN
č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencii obce na úseku školstva.
E. Odporúča :
1. Starostovi obce dohodnúť stretnutie so ţiadateľom Ing. Borisom Špánikom
a stavebnou komisiou pri OcZ za účelom odkúpenia obecných pozemkov
na vybudovanie polyfunkčného objektu, rozšírenie infraštruktúry
a zatraktívnenie centra obce.

F. Súhlasí :
1. S vybudovaním spevnenej plochy na parkovanie na časti parcely
KN C č. 344/1 Spoločenstvom vlastníkov bytov v dome č. 547/85. Náklady
spojené s vybudovaním spevnenej plochy hradí Spoločenstvo vlastníkov bytov
v dome č. 547/85. Zhodnotenie spevnenej plochy je potrebné vopred odsúhlasiť
starostom obce a Stavebnou komisiou pri OcZ Nitrianske Rudno.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Rudolf Hronec
Ján Výškrabka

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 26 .03. 2018.

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

