Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 16. septembra 2019
Prílohy :
1. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ a obce.
4. Návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie 7.
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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. Rudolf Hronec
Ing. Róbert Kluvanec
Milan Kútny
Viera Jurenková
Prítomní: dvaja občania obce
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine
Program:
1. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
2.Voľba návrhovej komisie.
3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 6. 2019.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 31. 07. 2019.
6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2019 –
- marec 2020
8. Rôzne.
- návrh na preplatenie zhodnotenia majetku ATC Nitrianske Rudno na rok 2019.
- návrh na zvýšenie príspevku obce na činnosť SOÚ Nováky.
- návrh na prijatie pozemku do majetku obce od SVP, š. p. Piešťany.
- návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku obce.
9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019.
10. Diskusia.
11. Záver.
K bodu 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 a predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 47/2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 16. 9. 2019.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena
Jána Výškrabku.
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Uznesenie č. 48/2019
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda JUDr. Milan Sobota
člen Ján Výškrabka.
K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice..
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Adrianu Oravcovú a Ing. Ľuboša Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: p. Adrianu Oravcovú a Ing. Ľuboša Hronca
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú
K bodu 4. Plnenie a čerpanie MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 6. 2019.
(Tvorí prílohu zápisnice).
O plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ v Nitrianskom Rudne podrobne informoval predseda
finančnej komisie Ing. Peter Rambala.
Uznesenie číslo: 50/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
a)
Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30. 6. 2019,
b)
Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 6. 2019.
K bodu 5. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 31. 07. 2019.
O plnení a čerpaní rozpočtu obce informoval Ing. Peter Rambala.
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e plnenie a čerpanie rozpočtu obce
Nitrianske Rudno k 31. 07. 2019.
K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
za III. štvrťrok 2019 . (Tvorí prílohu zápisnice).
Správu prečítal a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola
zameraná podľa plánu kontrolnej činnosti:
1. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce.
Inventúra pokladne bola vykonaná 10. 07. 2019 inventarizačnou komisiou a výška
peňažných prostriedkov v pokladni obce súhlasila s účtovným stavom v pokladničnej
knihe.
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2. Kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
v roku 2018.
Kontrolou bolo zistené, že v priebehu roka 2018 obec nevykonala platbu v hotovosti
nad limit stanovený v § 4 ods. 1 zákona, t.j. nad 5 000 eur z jedného zmluvného
vzťahu.
3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám zverejňovanie zmlúv v Materskej škole Nitrianske Rudno
v roku 2018
Kontrolou bolo zistené, že všetky zmluvy a dodatky k zmluvám sú zverejnené
v MŠ „ www.msnrudno.webnode.sk“ .
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám zverejňovanie zmlúv v Základnej škole Nitrianske Rudno
v roku 2018.
Kontrolou bolo zistené, že všetky zmluvy v roku 2018 sú zverejnené na webovom
sídle ŽŠ „ www.zsnrudno.edupage.org“.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e Správu hlavného
kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za III. štvrťrok 2019.
K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na október 2019 – marec 2020. Tvorí prílohu tejto zápisnice.
Plán kontrolnej činnosti bol predložený v zmysle § 18f zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na október 2019 – marec 2020.
K bodu 8. Rôzne
1. ATC Nitrianske Rudno s.r.o. – preplatenie zhodnotenia majetku obce v ATC
Nitrianske Rudno v roku 2019.
Ing. Daniela Dobišová (zastupujúca p. Norberta Dobiša - konateľa ATC
Nitrianske Rudno s. r.o.) bola prítomná na pracovnom stretnutí a poslancov OZ
oboznámila s prevádzkovaním „ campingu“ na roky 2020 – 2025.
Na pracovnom stretnutí sa dohodli, že starosta obce zvolá pracovné stretnutie
k tejto téme za prítomnosti p. Ing. Daniely Dobišovej a všetkých poslancov OZ.
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Uznesenie č. 54/2019.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e preplatenie zhodnotenia
majetku obce v ATC Nitrianske Rudno v roku 2019.
2. Spoločný obecný úrad Nováky – návrh na zvýšenie príspevku obce na činnosť
SOÚ Nováky.
Z dôvodu nárastu stavebnej agendy a zmeny stavebného zákona sa starostovia
obcí Spoločného obecného úradu v Novákoch na pracovnom stretnutí
dňa 04. júna 2019 dohodli na vytvorenie nového pracovného miesta
na stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť príspevok
zo sumy 0,20 eur na 0,242 eur.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné
príspevky zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 eur
na jedného obyvateľa obce
2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení :
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho
poplatku vo výške 0,242 eur na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov
uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho
roka.

-

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
príspevok vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10 dňa v príslušnom
mesiaci na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky,
IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný symbol IČO 00318 361,
konštantný symbol 0558.

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie
všetkými účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne
až po schválení dodatku všetkými obecnými zastupiteľstvami.
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení:

-

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka
znie:
z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho
poplatku vo výške 0,242 eur na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov
uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho
roka.
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
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-

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
príspevok vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10 dňa v príslušnom
mesiaci na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky,
IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný symbol IČO 00318361,
konštantný symbol 0558.
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany – Zaslanie
Návrhu protokolu, k. ú. Nitrianske Rudno.
Predmetom odovzdania a prevzatia podľa tohto protokolu je nehnuteľný
majetok – pozemok, na ktorom sa nachádza stavba miestnej komunikácie.
Jedná sa o pozemok na LV č. 2449, parcela reg. E KN 445/20 - ostatná plocha
o výmere 3845 m2 v podiele 1/1, nachádzajúci sa na uliciach Janka Kráľa
a Športová v k. ú. Nitrianske Rudno.
Odovzdávajúci : Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom:
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica odovzdáva bezplatne
do vlastníctva Obce Nitrianske Rudno so sídlom Hlavná č. 1/80, Nitrianske
Rudno – pozemok parcela reg. E KN č. 445/20 ostatná plocha
o výmere 3 845 m2 v podiele 1/1.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. s ú h l a s í s prevzatím nehnuteľného majetku od Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica do majetku obce Nitrianske Rudno – pozemok KN E č. 445/20,
ostatná plocha o výmere 3 845 m2, vedená na LV č. 2449, v podiele 1/1,
účtovná hodnota 961,25 eur
II. poveruje starostu obce podpísať protokol o odovzdaní majetku v zmysle
bodu I.

4. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina –
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina plánuje realizáciu stavby „ 11940 –
Nitrianske Rudno – Dolné Záhumnie – rozšírenie NN káblovej siete“,
SW 11940, ktorou budú dotknuté pozemky vo vlastníctve obce – parcela
reg. E KN č. 85 ostatná plocha o výmere 857 m2 (výmera obmedzená 272 m2)
LV č. 2356 a parcela reg. KN C č. 1018/1 – trvalý trávny porast
o výmere 500 m2 (výmera obmedzená 104 m2) LV č.1.
Dôvodom rozšírenia a realizácie NN káblovej siete v danej lokalite je výstavba
rodinných domov.
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. s ú h l a s í so zriadením vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
obce - pozemok KN-E, parcela č. 85, ostatná plocha, vedená na LV č. 2356,
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výmera obmedzenia 272 m2
- pozemok KN-C, parcela č.1018/1, TTP, vedená na LV č. 1, výmera
obmedzená 104 m2, v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
II. poveruje starostu obce podpísať zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v zmysle bodu I.
K bodu 9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019. Tvorí prílohu zápisnice.
Návrh zmeny rozpočtu predložil a podrobne informoval Ing. Peter Rambala.
Rozpočtové opatrenie č.5, 6 bolo vykonané k 31. 07. a k 31. 08. 2019, nakoľko išlo o účelovo
určené finančné prostriedky pre školstvo, dotácia Trenčianskeho samosprávneho kraja
na zachovanie kultúrnych a folklórnych tradícii v obci – Rudniansky deň, dotácia
Ministerstva financií na obnovu strechy OcÚ, transfer na prenesený výkon –matričná činnosť
a príspevok pre TJ Priehrada – projekt Dajme spolu gól.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e rozpočtové opatrenia č. 5/2019 a č. 6/2019 vykonané
na základe poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov a dotácií,
II. s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 7/2019
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
1 868 888,27 €
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
1 756 743,27 €
Bilancia bežné rozpočtu
112 145,00 €
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

565 111,72 €
743 167,39 €
- 178 055,67 €
140 732,39 €
63 382,48 €
77 349,91 €
2 574 732,38 €
2 563 293,14 €
11 439,24 €

K bodu 10. Diskusia.
Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
Starosta obce informoval o prácach v obci, ktoré boli vykonané a ktoré sa plánujú vykonať.
Bola vykonaná oprava strechy na dome smútku, v súčasnosti prebieha oprava múrika
pri zdravotnom stredisku. Plánujeme vykonať opravu strechy na hasičskej zbrojnici, na ktorú
sme dostali dotáciu vo výške 30 000,- eur od Ministerstva vnútra SR Bratislava, ďalej
plánujeme aj výmenu garážových brán na hasičskej zbrojnici, rozšíriť verejné osvetlenie
na ulici Podhorská k rodinným domom p. Vavru a p. Cagáňa, opravu strechy na obecnom
úrade, ale aj vybudovať parkovisko za obecným úradom.
V budúcnosti máme záujem postaviť bytový dom za obecným parkom.
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V našom záujme je stále snaha vybudovať v obci verejnú kanalizáciu. Oslovíme ešte tých
občanov, ktorí nepodpísali zmluvy o pripojení sa na verejnú kanalizáciu a budeme s nimi
jednať.
Starosta obce informoval, že Elektrárne Nováky postupne zaniknú a v budúcnosti sa plánuje
ich využitie ako spaľovňa odpadov.
Ing. Peter Rambala reagoval, že verejná kanalizácia je potrebná z hľadiska životného
prostredia, máme tu aj vodnú nádrž, ktorá slúži na rekreačné účely a všetci máme záujem
o čistotu vody. Naším zámerom je vybudovať nové bytové jednotky, takže verejnú
kanalizáciu potrebujeme. Z obecného rozpočtu to nebude možné financovať a treba využiť
finančné prostriedky z eurofondov.
Do diskusie sa prihlásil p. Marek Harag, ktorý kritizoval znečistenie potoka v obci
a vyvážanie kontaminovanej zeminy a bahna z potokov na urbárske pozemky, pri ktorých
sa nachádza prameň pitnej vody. Navrhol túto zeminu vyvážať do obce Koš.
Taktiež vyjadril veľkú nespokojnosť, že urbárske pozemky v rekreačnej oblasti prešli
do vlastníctva obce alebo podnikateľským subjektom, čo považuje za podvod.
Zdôraznil, že predseda urbariátu to nerieši.
Starosta obce odpovedal, že zemina sa do obce Koš nevyváža, vyvážal sa len stavebný odpad.
Čo sa týka prevedených pozemkov do vlastníctva obce, tak to bolo vykonané cez ROEP
(register obnovenej evidencie pozemkov), ktorý vykonávala Správa katastra Prievidza a čo sa
týka urbárskych pozemkov, to treba riešiť vo výbore urbariátu. O prevedených pozemkoch,
akým spôsobom boli nadobudnuté, je potrebné zistiť na Správe katastra Prievidza.

K bodu 11. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 20.00 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Adriana Oravcová
Ing. Ľuboš Hronec
Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 16. 09. 2019

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

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce
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Uznesenia č. 47 – 58/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 16. 09. 2019

Uznesenie č. 47/2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 16. 9. 2019.
Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 48/2019
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda JUDr. Milan Sobota
člen Ján Výškrabka.
Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: p. Adrianu Oravcovú a Ing. Ľuboša Hronca
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú

Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie číslo: 50/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
a) Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30. 6. 2019,
b) Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 6. 2019.

Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e plnenie a čerpanie rozpočtu obce
Nitrianske Rudno k 31. 07. 2019.
Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e Správu hlavného
kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za III. štvrťrok 2019.
Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na október 2019 – marec 2020.
Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.
.........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 54/2019.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e preplatenie zhodnotenia
majetku obce v ATC Nitrianske Rudno v roku 2019.
Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

.........................................
Robert Štrbák, starosta obce
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné
príspevky zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 eur
na jedného obyvateľa obce
2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení :
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho
poplatku vo výške 0,242 eur na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov
uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho
roka.

-

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
príspevok vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10 dňa v príslušnom
mesiaci na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky,
IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný symbol IČO 00318 361,
konštantný symbol 0558.

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie
všetkými účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne
až po schválení dodatku všetkými obecnými zastupiteľstvami.
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012
v tomto znení:
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho
poplatku vo výške 0,242 eur na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov
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uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho
roka.

-

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
príspevok vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10 dňa v príslušnom
mesiaci na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky,
IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný symbol IČO 00318361,
konštantný symbol 0558.

Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

.........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo
I. s ú h l a s í s prevzatím nehnuteľného majetku od Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica do majetku
obce Nitrianske Rudno – pozemok KN E č. 445/20, ostatná plocha
o výmere 3 845 m2, vedená na LV č. 2449, v podiele 1/1, účtovná
hodnota 961,25 eur
II. poveruje starostu obce podpísať protokol o odovzdaní majetku v zmysle bodu I.
Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

.........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 57/201
Obecné zastupiteľstvo
I. s ú h l a s í so zriadením vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
obce:
- pozemok KN-E, parcela č. 85, ostatná plocha, vedená na LV č. 2356, výmera
obmedzenia 272 m2
- pozemok KN-C, parcela č.1018/1, TTP, vedená na LV č. 1, výmera
obmedzená 104 m2,
v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina
II. poveruje starostu obce podpísať zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v zmysle bodu I.

Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

.........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo
I.
b e r i e n a v e d o m i e rozpočtové opatrenia č. 5/2019 a č. 6/2019 vykonané
na základe poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov a dotácií,
II.

s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 7/2019
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 868 888,27 €
1 756 743,27 €
112 145,00 €

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

565 111,72 €
743 167,39 €
- 178 055,67 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

140 732,39 €
63 382,48 €
77 349,91 €
2 574 732,38 €
2 563 293,14 €
11 439,24 €

Hlasovanie poslancov:
Za
5
Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová.
proti
zdržal sa
neprítomní
4
Ing. Rudolf Hronec, Ing. Róbert Kluvanec, Viera Jurenková, Milan
Kútny.

.........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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