Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 18. júna 2018
Prílohy :
1. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce.
3. Návrh závarečného účtu Obce Nitrianske Rudno.
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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
JUDr. Milan Sobota - ospravedlnený
Prítomní : dvaja občania obce
Začiatok zasadania OZ o 20.00 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 záverečného účtu obce za rok 2017.
7. Návrh na predloženie žiadosti o NFP a návrh na spolufinancovanie projektu „ Zberný
dvor v Obci Nitrianske Rudno“.
8. Prevody majetku obce.
9. Návrh na utvorenie počtu volebných obvodov pre voľby do samosprávnych orgánov
Obce Nitrianske Rudno, ktoré sa budú konať v novembri 2018.
10. Návrh na určenie počtu poslancov OcZ Obce Nitrianske Rudno na celé volebné
obdobie 2018 - 2022.
11. Návrh na určenie rozsahu úväzku starostu Obce Nitrianske Rudno na celé funkčné
obdobie 2018 až 2022.
12. Rôzne
13. Diskusia.
14. Záver.
Zasadnutie OZ sa začalo o 20.00 hodine z dôvodu predĺţenia pracovného rokovania.
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 a informoval, ţe materiály k rokovaniu boli poslancom zaslané
mailovou poštou.
2. Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.
3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Rudolfa Hronca a za člena Ing.
Martina Špánika.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda Ing. Rudolf Hronec
a člen Ing. Martin Špánik
4. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána Výškrabku a Milana Kútneho.
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OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku
p. Milana Kútneho a určenie zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky
obecného úradu.
K bodu 5.
Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. / 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 účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci
január 2018, kontrolu dodrţiavania zákona o cestovných náhradách v roku 2017,
kontrolu stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 03. 2018 a celkového dlhu obce
a pouţívania návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
OZ berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol za II. štvrťrok 2018
od hlavného kontrolóra obce.
K bodu 6.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017. /Tvorí prílohu tejto zápisnice/.
Podrobne o návrhu záverečného účtu za rok 2017 informoval Ing. Peter Rambala.
Svoje stanovisko uviedol aj hlavný kontrolór obce, ktorý odporučil na základe
uvedených skutočnosti obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
Záverečného účtu Obce Nitrianske Rudno za rok 2017 v zmysle § 16 ods. 10 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výrokom – súhlas
s celoročným hospodárením za rok 2017 bez výhrad.
OZ berie na vedomie :
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2017,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
I. OZ s c h v a ľ u j e:
a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2017 bez výhrad:
beţné príjmy
beţné výdavky
s bilancia bežného rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

1 736 265,36
1 580 388,23
+ 155 877,13
203 459,00
168 409,25
+ 35 049,75

bilancia BR a KR

+ 190 926,88

fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií

86 214,16
22 255,89
+ 63 958,27
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príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

2 025 938,52
1 771 053,37
+ 254 885,15

b) pouţitie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 129 598,64 €
nasledovne:
 pouţitie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na
tvorbu rezervného fondu obce vo výške 60 323,42 € v súlade s § 15 ods. 1
písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,
 v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní pouţitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu
fondu prevádzky, údrţby a opráv nájomných obecných bytov vo výške
5 316,95 €,
 v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy pouţitie zostatku príjmových finančných
operácií z roku 2017 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 63 958,27 €.

K bodu 7.
Návrh na predloţenie ţiadosti o NFP a návrh na spolufinancovanie projektu
„ Zberný dvor v Obci Nitrianske Rudno“.
Starosta obce informoval, ţe na marcovom zasadnutí bolo prijaté a schválené
uznesenie o predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)
a spolufinancovanie projektu „ Zberný dvor v Obci Nitrianske Rudno“ v rámci
výzvy Ministerstva ţivotného prostredia. Ţiadosť bola prijatá a vyhodnocuje sa.
K podanej ţiadosti je potrebné prijať uznesenie o konkrétnej výške
spolufinancovania obce na tomto projekte.
Finančná spoluúčasť obce by bola vo výške 5%, t. j. 21 986,96 eura
z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 439 739,23 eura.
OZ schvaľuje :
a) predloţenie ţiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy MŢP SR
č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 na projekt s názvom „Zberný dvor v obci
Nitrianske Rudno“,
b) finančnú spoluúčasť Obce Nitrianske Rudno k projektu „Zberný dvor v obci
Nitrianske Rudno“ vo výške 5 %, t. j. 21 986,96 eura z celkových oprávnených
výdavkov projektu vo výške 439 739,23 eura.
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K bodu 8.
Prevody majetku obce.
Starosta obce informoval, ţe je pripravený návrh na prevod pozemku obce
vo výmere 12 m² pre Jána Jeluša a Evu Haragovú.
Zámer bol schválený na májovom zastupiteľstve za cenu 4,- eura/m². Zámer bol
zverejnený v zákonnej lehote a ţiadne námietky neboli zaznamenané.
OZ s c h v a ľ u j e :
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.(dôvod
hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce:
pozemok reg. C-KN, parcela č. 609/6 – ostatná plocha, o výmere 12 m², vedená
na LV č. 1, k. ú. Nitrianske Rudno, kupujúcim Bc. Ján Jeluš, bytom Nitrianske
Rudno a Eva Haragová, Rudnianska Lehota za cenu 4,- €/m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta.
Starosta obce informoval, ţe ďalšie tri body programu sa týkajú volieb
do samosprávnych orgánov obcí, ktoré by sa mali konať v mesiaci november 2018.
Ide o voľbu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec musí
pred voľbami určiť počet volebných obvodov vo voľbách a na celé volebné obdobie
počet poslancov a úväzok starostu obce.
K bodu 9.
Návrh na utvorenie počtu volebných obvodov pre voľby do samosprávnych orgánov
Obce Nitrianske Rudno, ktoré sa budú konať v novembri 2018.
OZ u t v á r a :
V súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí na volebné obdobie 2018 aţ 2022 pre Obec Nitrianske Rudno jeden volebný
obvod.
K bodu 10.
Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva Obce Nitrianske Rudno
na celé volebné obdobie 2018 aţ 2022.
OZ u r č u j e :
V súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Nitrianske Rudno na celé
volebné obdobie 2018 aţ 2022 v počte deväť.
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K bodu 11.
Návrh na určenie rozsahu úväzku starostu Obce Nitrianske Rudno na celé funkčné
obdobie 2018 aţ 2022.
OZ u r č u j e:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n.p. výkon funkcie starostu Obce Nitrianske Rudno na celé funkčné obdobie 2018
aţ 2022 v rozsahu celého úväzku.
K bodu 12.
Rôzne.
1. Juraj Kútny , 972 26 Nitrianske Rudno – ţiadosť o prenájom pozemku.
Ţiadateľ ţiada o prenájom časti pozemku - parcely reg E č. 1-213 v k.ú. Nitrianske
Rudno na ulici Čsl. partizánov za účelom dočasného uskladnenia dreva.
Parcela reg E č. 1-213 prešla do vlastníctva obce Nitrianske Rudno v roku 2014
na základe Registra obnovenej evidencie pozemkov. (LV č. 2356).
Starosta obce informoval, ţe v najbliţšom čase zvolá stretnutie s p. Ing. Pánisom.
Stretnutie zvolá za účelom zistiť, či Ing. Pánis na uvedenú parcelu nemal uzatvorené
nájomné zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom predtým, ako ju
nadobudla obec do svojho vlastníctva.
OZ berie na vedomie ţiadosť Juraja Kútneho bytom , Nitrianske Rudno o prenájom
časti parcely reg. KN- E č. 1-213 – orná pôda na dočasné uskladnenie dreva.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne preveriť uţívateľské vzťahy
na parcelu reg. E č. 1-213 – orná pôda nachádzajúca sa v k.ú. Nitrianske Rudno.
2. Ján Briatka BaB., s.r.o. Poštová č. 11, 972 26 Nitrianske Rudno – ţiadosť.
Ţiadateľ ţiada o vrátenie finančnej zábezpeky, ktorá bola zloţená na základe
Zmluvy o dielo č. 992-27/2018 zo dňa 23. 03. 2018 z dôvodu, ţe pominuli
akékoľvek dôvody na drţanie tejto zábezpeky zo strany investora v bode 6.2
predmetnej zmluvy.
OZ schvaľuje vrátenie finančnej zábezpeky zloţenej na základe Zmluvy o dielo
č. 992-27/2018 zo dňa 23. 03. 2018 pre Jána Briatku BaB, s. r o.
Poštová č. 11, 972 26 Nitrianske Rudno.
3.

Atilla Saliji, 971 01 Prievidza – ţiadosť o predĺţenie nájmu.
Ţiadateľ ţiada o predĺţenie nájmu do konca roka 2019 za pozemok na ktorom má
umiestnený predajný stánok zmrzliny. Podľa výpovednej zmluvy prevádzku
zmrzliny má povinnosť ukončiť do konca roka 2018.
Poslanci OZ k tomuto bodu viedli rozsiahlu diskusiu. Nesúhlasili s umiestnením
predajného stánku so zmrzlinou na ďalší rok, nakoľko je umiestnený blízko hlavnej
cesty, čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, ako aj samotných chodcov.
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OZ neschvaľuje ţiadosť Atillu Salijiho, bytom 971 01 Prievidza
o predĺţenie nájmu pozemku na ulici Hlavnej do konca roka 2019, na ktorom
je umiestnený predajný stánok zmrzliny.
4. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 5. 3. 2010 uzatvorená medzi Obcou
Nitrianske Rudno a Gabrielou Hagarovou bytom Diviaky nad Nitricou
na prevod pozemku KN E parcela č. 34/6 – záhrady o výmere 1 167 m².
Uvedená parcela sa nachádza v parku vedľa Obecného úradu Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie zmluvu o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 5. 3. 2010
uzatvorenou medzi Obcou Nitrianske Rudno a Gabrielou Hagarovou,
Diviaky nad Nitricou na prevod pozemku KN-E, parcela č. 34/6 – záhrady
o výmere 1167 m2.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne v spolupráci so Stavebnou
komisiou pri OcZ v Nitrianskom Rudne nájsť vhodnú parcelu vo vlastníctve obce
na zámenu parcely reg. KN E č. 34/6 – záhrady do 30. 09. 2018.
5. Návrh projektanta a stavebného dozoru rekonštrukcie kultúrneho domu na zmenu
materiálu strešného plášťa a výmeny exteriérových dverí plastových za hliníkové.
OZ súhlasí so zmenou skladby strešného plášťa a so zmenou konštrukcie
exteriérových dverí na kultúrnom dome v Nitrianskom Rudne.
K bodu 13. Diskusia :
Do diskusie sa nikto neprihlásil, nakoľko poslanci OZ diskutovali počas pracovného
stretnutia k jednotlivým bodom programu. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil
Ing. Boris Špánik PhD, ktorý má záujem vybudovať polyfunkčný objekt v centre
obce – v parku.
V súčasnosti rieši vlastnícke vzťahy pozemkov a predloţil poslancom vizualizáciu
stavby, ktorú si vyţiadali na prechádzajúcom pracovnom stretnutí.
K bodu 14. Záver : Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 21.15 hodine.
Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 4/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 18. júna 2018.
A. Berie na vedomie :
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku p. Milana Kútneho a určenie
zapisovateľky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu.

2. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2018.
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3.a) Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2017,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
4. Ţiadosť Juraja Kútneho bytom 972 26 Nitrianske Rudno o prenájom
časti parcely reg. KN- E č. 1-213 – orná pôda na dočasné uskladnenie dreva.
5. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 5. 3. 2010 uzatvorenou medzi Obcou
Nitrianske Rudno a Gabrielou Hagarovou, Diviaky nad Nitricou na prevod
pozemku KN-E, parcela č. 34/6 – záhrady o výmere 1167 m2.

B. Volí :
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda - Ing. Rudolf Hronec a člen Ing. Martin
Špánik.
C. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne .
2. a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2017 bez výhrad:
beţné príjmy
beţné výdavky
s bilancia bežného rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

1 736 265,36
1 580 388,23
+ 155 877,13
203 459,00
168 409,25
+ 35 049,75

bilancia BR a KR

+ 190 926,88

fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií

86 214,16
22 255,89
+ 63 958,27

príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

2 025 938,52
1 771 053,37
+ 254 885,15

b) pouţitie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 129 598,64 €
nasledovne:
pouţitie prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na
tvorbu rezervného fondu obce vo výške 60 323,42 € v súlade s § 15 ods. 1
písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,
 v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní pouţitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu
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fondu prevádzky, údrţby a opráv nájomných obecných bytov vo výške
5 316,95 €,
 v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy pouţitie zostatku príjmových finančných
operácií z roku 2017 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 63 958,27 €.
3. a) Predloţenie ţiadosti Obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy MŢP SR
č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 na projekt s názvom „Zberný dvor v obci
Nitrianske Rudno“,
b) finančnú spoluúčasť Obce Nitrianske Rudno k projektu „Zberný dvor v obci
Nitrianske Rudno“ vo výške 5 %, t. j. 21 986,96 eura z celkových
oprávnených výdavkov projektu vo výške 439 739,23 eura.

4. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obci v z. n. p.(dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce:
pozemok reg. C-KN, parcela č. 609/6 – ostatná plocha, o výmere 12 m²,
vedená na LV č. 1, k. ú. Nitrianske Rudno, kupujúcim Bc. Ján Jeluš, Nitrianske
Rudno a Eva Haragová, bytom Rudnianska Lehota za cenu 4,- €/m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta.
5. Vrátenie finančnej zábezpeky zloţenej na základe Zmluvy o dielo
č. 992-27/2018 zo dňa 23. 03. 2018 pre Jána Briatku BaB, s. r o.
Poštová č. 11, 972 26 Nitrianske Rudno.

D. Utvára :
1. V súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
Volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 aţ 2022 pre obec
Nitrianske Rudno jeden volebný obvod.
E. Určuje :
1. V súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Rudno
na celé volebné obdobie 2018 aţ 2022 v počte deväť.
2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. výkon funkcie starostu Obce Nitrianske Rudno na celé
funkčné obdobie 2018 aţ 2022 v rozsahu celého úväzku.

F. Ukladá:

10

1. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne preveriť uţívateľské vzťahy
na parcelu reg. E č. 1-213 – orná pôda nachádzajúca sa v k.ú. Nitrianske Rudno.
2. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne v spolupráci so Stavebnou
komisiou pri OcZ v Nitrianskom Rudne nájsť vhodnú parcelu vo vlastníctve
obce na zámenu parcely reg. KN E č. 34/6 – záhrady do 30. 09. 2018.
G. Neschvaľuje:
1. Ţiadosť Atillu Salijiho, bytom 971 01 Prievidza o predĺţenie nájmu pozemku
na ulici Hlavnej do konca roka 2019, na ktorom je umiestnený predajný stánok
zmrzliny.

H. Súhlasí :
1. So zmenou skladby strešného plášťa a so zmenou konštrukcie exteriérových
dverí na kultúrnom dome v Nitrianskom Rudne.

Overovatelia zápisnice :

Milan Kútny

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

Ján Výškrabka

………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 18. 06. 2018

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce

