
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 30. januára 2017 
 

Prílohy : 
 
 
1.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  za rok 2016. 

      
2.    Návrhy na vyradenie majetku obce, základnej školy a materskej školy.              
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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. Martin Špánik - ospravedlnený 
                         Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený  
                         Milan Kútny – ospravedlnený 
  
                         Prítomní :  3-ja  občania obce   
   
                           Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine   
 
P r o g r a m :   

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 2016.  

6. Návrhy na vyradenie majetku obce.  

7.  Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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.  
   
2. Predniesol program  rokovania obecného zastupiteľstva.   
      Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami.  
          
3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena návrhovej 

komisie  Ing. Petra Rambalu.      
      Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.  
 
    OZ volí návrhovú komisiu v zložení :   predseda JUDr. Milana Sobotu a  člen 

    Ing. Peter Rambala. 

     
4.  Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Výškrabku a Vieru Jurenkovú 
 

     OZ berie na vedomie : 

 

a) overovateľov zápisnice v zložení  Jána Výškrabku a Viery Jurenkovej   

b) určenie zapisovateľky zápisnice Ivety Šílovej – pracovníčky obecného  
      úradu. 
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5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016. 
/ Správa tvorí prílohu tejto zápisnice /   

 
                       Správu prečítal a podrobne  informoval hlavný kontrolór obce. 
                        Správa bola predloţená OZ v súlade s §18f, odsek (1)  písmeno e) zákona 
                        č. 369/1990 Zb  o obecnom zriadení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná  
                        na základe schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2016. 

 
         OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti   
         za rok 2016.  

 
   6.   Návrhy na vyradenie majetku obce, základnej školy a materskej školy.      
             
           Základná škola Nitrianske Rudno - návrh na vyradenie majetku k 31.12.2016. 
            Obec Nitrianske Rudno – návrh na vyradenie majetku k 31.12.2016. 
            Materská škola Nitrianske Rudno – návrh na vyradenie majetku k 31.12.2016. 
          ( Návrhy na vyradenie majetku sú prílohou tejto zápisnice). 
 
           Starosta obce informoval, ţe ku koncu roku bola vykonaná inventarizácia  
           majetku obce, základnej školy a materskej školy.  
            
           Ing. Peter Rambala  uviedol jednotlivé návrhy a dôvody na vyradenie  
            majetku obce, základnej školy a materskej školy. Jedná sa hlavne o majetok, 
            ktorý je nepouţiteľný,  zastaralý, zničený, morálne a fyzicky opotrebovaný. 
 

   OZ  s c h v a ľ u j e  vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku          
o e   ulože ého v budove obecného úradu, v ATC Nitrianske Rudno podľa predlože ej 
prílohy. 

Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 
 

 OZ  s c h v a ľ u j e  vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku          
o e   ulože ého v budove Základnej školy  Nitrianske Rudno podľa predlože ej prílohy. 
Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 

 
    

OZ  s c h v a ľ u j e  vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku          
o e   ulože ého v budove Materskej školy  Nitrianske Rudno podľa predlože ej prílohy. 
Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 

 
7. Rôzne a žiadosti                       
 

1.  Základná škola Nitrianske Rudno – Výzva Ministerstva pôdohospodárstva  
     a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
    a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských kniţníc,     
    odborných učební rôzneho druhu v základných školách. 
    Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2. 
 
Tento návrh predloţil  riaditeľ školy Mgr. Martin Škraban. Jedná sa o nenávratný 
finančný príspevok (NFP ) na interiérové vybavenie a didaktické pomôcky  
pre odborné učebne Základnej školy Nitrianske Rudno a to v rámci Výzvy 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
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I. OZ   s ú h l a s í  : 

 
a) S podaním ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na interiérové 

vybavenie a didaktické pomôcky pre odborné učebne  Základnej školy 
Nitrianske Rudno vrátane nevyhnutných stavebných úprav podľa limitov výzvy 
a špecifických potrieb školy v rámci Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva  

     a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
     a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských kniţníc,   
     odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2- 
     SC222-PZ-2016-2 

 
b) so spolufinancovaním projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov a so spôsobom financovania formou predfinancovania. 
 

 
     2. Monika a Pavol Dianovskí, Hlavná č. 710, 972 26 Nitrianske Rudno 
         Vladimír Vrška, Predné Záhumnie 648, Nitrianske Rudno  - ţiadosť o predĺţenie 
         lehoty na dokladovanie kolaudačného rozhodnutia. 
 
        Ţiadatelia ţiadajú o predĺţenie lehoty na predloţenie právoplatného   
        kolaudačného rozhodnutia k stavbe „ Skupinové garáţe“. Dôvodom predĺţenia 
        lehoty na kolaudáciu sú nepredvídané udalosti spojené s realizáciou prístupovej 
        komunikácie.  
 

        
    OZ  s ú h l a s í  s  predĺţením lehoty na ukončenie a skolaudovanie stavby 
      » Skupinové garáţe« na pozemkoch parcely č. 221/7 aţ 227/12, k. ú. Nitrianske   
      Rudno pre stavebníkov Pavla Dianovského a manţelky Moniky, bytom 
      Nitrianske Rudno a Vladimíra Vršku, bytom Nitrianske Rudno  do 31. 12. 2017. 

 
    3. Starosta obce -  Výzva Enviromentálneho fondu na predkladanie ţiadosti 
       o poskytnutie dotácie na činnosti L3: Zvýšenie energetickej účinnosti  
       existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. 

 
Cieľom činnosti je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych    
krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce 
k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.  
V rámci činnosti je moţné realizovať nasledovné aktivity : zateplenie obvodových 
stien a plášťa budovy, zateplenie/ výmena strechy, zateplenie podlahy najniţšieho 
a stropu najvyššieho podlaţia, výmena okien, dverí, modernizácia/výmena zdroja   
tepla a pridruţených rozvodov tepla alebo teplej vody a podobne... 
Predkladanie ţiadosti je do 15.3.2017. 
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OZ   s c h v a ľ u j e  : 

 
a) podanie ţiadosti o dotáciu na zvýšenie energetickej účinnosti prevádzkovej 

budovy, Športová ulica súp. č. 24, v rámci Výzvy Enviromentálneho fondu na 
predkladanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na činnosti L3: Zvýšenie 
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, 

b) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 
 
 

      4. Ján Raninec s manţelkou Janou, 972 26 Nitrianske  Rudno – Ţiadosť o vrátenie   
          finančnej zábezpeky na pozemok. 
 
         Ţiadatelia ţiadajú o vrátenie finančnej zábezpeky na pozemok z dôvodu 
          nepredĺţenia lehoty na výstavbu polyfunkčného domu na miestnej trţnici.  
 
 
I.    OZ  s c h v a ľ u j e : 

  
a) Dohodu o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 9. 8. 2006 uzavretej 

z budúcimi kupujúcimi  Jánom Ranincom  a manţelkou Janou Ranincovou, 
bytom  972 26 Nitrianske Rudno, predmetom ktorej bol budúci predaj pozemku 
parcela č. 609/8, ostatná plocha o výmere 337 m2, 

 
b) vrátenie zálohy na kúpnu cenu budúcim kupujúcim vo výške  4 580,76 € 

(138 000,- Sk).  
 

Keďţe všetky spisy boli  prerokované, starosta obce otvoril diskusiu. 
 
 
8. Diskusia.  

 
   Starosta obce informoval, ţe konateľom  ATC Nitrianske Rudno naďalej zostáva  
    p. Jozef  Mištuna, ďalej  starosta obce informoval o prácach, ktoré  sa   v súčasnosti     
    vykonávajú : 
   - prerába sa prípitková miestnosť na obecnom úrade, 
   - odstránila sa porucha kúrenia v zasadačke obecného úradu,  
   - pripravujú sa podklady k realizácii prestavby a prístavby kultúrneho domu   
      Nitrianske Rudno . 

    Starosta obce na záver  informoval, ţe výmenou verejného osvetlenia sa obci vrátil    
     preplatok el. energie  vo výške 8 600,- eur.       
 

 

9. Záver : 

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval prítomným za účasť  
 a  ukončil zasadnutie OZ  o 18.45 hodine. 
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       Prijaté uznesenia :  

 

Uznesenie č. 1/2017 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo dňa 30. januára 2017 

 

 

A. Berie na vedomie : 

 
1. Overovateľov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku, Viery Jurenkovej  
      a určenie zapisovateľky  Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu. 
 
2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

                                            
B. Volí :   

 
1. Návrhovú komisiu v zloţení : predseda JUDr. Milan Sobota a člen Ing. Peter 

Rambala. 
  

 

C. Schvaľuje : 
 

1. Program rokovania OZ zo dňa  30. januára 2017. 
 

2. Vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku   o e   ulože ého     
    v budove obecného úradu, v ATC Nitria ske Rud o podľa predlože ej prílohy. 
      Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 
 

3. Vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku   o e   ulože ého    
      v budove Základ ej školy  Nitria ske Rud o podľa predlože ej prílohy. 
       Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 

    
4. Vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku   o e   ulože ého     
     v budove Materskej školy  Nitria ske Rud o podľa predlože ej prílohy. 
      Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 

 
5. a) Podanie ţiadosti o dotáciu na zvýšenie energetickej účinnosti prevádzkovej   
        budovy, Športová ulica súp. č. 24, v rámci Výzvy Enviromentálneho fondu 
        na predkladanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na činnosti L3: Zvýšenie    
         energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, 
  b)   spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených     
        výdavkov. 

 
6. a)  Dohodu o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 9. 8. 2006  
           uzavretej z budúcimi kupujúcimi  Jánom Ranincom  a manţelkou Janou  
          Ranincovou, bytom 972 26 Nitrianske Rudno, predmetom  ktorej bol budúci  
           predaj pozemku parcela č. 609/8, ostatná plocha o výmere  337 m2, 
      b)  vrátenie zálohy na kúpnu cenu budúcim kupujúcim vo výške  4 580,76 €   
           (138 000,- Sk).  
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D. s ú h l a s í  : 

 
1. a) S podaním ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na interiérové     
             vybavenie a didaktické pomôcky pre odborné učebne  Základnej školy  
           Nitrianske Rudno vrátane nevyhnutných stavebných úprav podľa limitov  
           výzvy a špecifických potrieb školy v rámci Výzvy Ministerstva  
           pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových  
           zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových   
            učební, školských kniţníc,  odborných učební rôzneho druhu v základných  
            školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 

 
       b)  so spolufinancovaním projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených  
            výdavkov a so spôsobom financovania formou predfinancovania. 
 

 
2.   S  predĺţením lehoty na ukončenie a skolaudovanie stavby  » Skupinové  
         garáţe« na pozemkoch parcely č. 221/7 aţ 227/12, k. ú. Nitrianske   

               Rudno pre stavebníkov Pavla Dianovského a manţelky Moniky,  
               bytom Nitrianske Rudno a Vladimíra Vršku bytom  Nitrianske Rudno   
               do 31. 12. 2017. 
 
 
 

 
 

     Overovatelia zápisnice : 
 
  
      Ján Výškrabka                                                         .............................................. 
  
      Viera Jurenková                                                       …………………………. 
 
      Zapisovateľka : 
 
      Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ                                  .........………………........ 
 
 
 
 
 
 
 
  V Nitrianskom Rudne dňa  30.01.2017                                             Robert Štrbák                                                                                          
                                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 



Záznam o  hlasovaní poslancov obecného zastupite stva na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupite stva v Nitrianskom Rudne dňa 30.01.2017 

Meno a priezvisko 

Poslanca 
 

1. 
 

2.      3.  4.   5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  12. 13. 14. 15. 16. 

Ing. uboš Hronec  / / /  / / / / / /        
ng. Rudolf Hronec 
Ing. Róbert Kluvanec 

/ 
  NO    

/ 
 

/ 
         

/ 
 

/ 
  

/ 
   

/ 
 

/ 
  

/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

   
  

Milan Kútny NO                  
Viera Jurenková / / / / / / / / /         
JUDr. Milan Sobota / / / / / /   / / /          
Ing. Peter Rambala 
Ing. Martin Špánik 

/ 
NO 

/ 
 

     / 
      

/ 
 

    / 
  

   / 
  

   / 
  

 / 
 

    /  
   

    
  

  
 

 
 

    
  

Ján Výškrabka / / / / / / / / /          
Legenda:  / za,                                                    NO neprítomný ospravedlnený 
                 -  proti                                                NN neprítomný neospravedlnený 
                 0  zdržal sa hlasovania 
                 0  zdržal sa hlasovanie 

B. Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení : predseda JUDr. Milan Sobota a člen Ing. Martin     
    Špánik. 
 

Schvaľuje : 
  2.  Program rokovania OZ zo dňa  30. januára 2017. 
 

3.  Vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku   o e   ulože ého     
    v budove obecného úradu, v ATC Nitria ske Rud o podľa predlože ej prílohy. 
      Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 
 

4. Vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku   o e   ulože ého    
      v udove Základ ej školy  Nitria ske Rud o podľa predlože ej prílohy. 
       Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 

    
5. Vyrade ie fyzi ky opotre ova ého a eupotre yteľ ého ajetku   o e   ulože ého     
     v udove Materskej školy  Nitria ske Rud o podľa predlože ej prílohy. 
      Zoz a y vyrade ého ajetku tvoria eoddeliteľ ú súčasť tohto uz ese ia. 

 
6. a) Podanie žiadosti o dotáciu na zvýšenie energetickej účinnosti prevádzkovej   
        budovy, Športová ulica súp. č. 24, v rámci Výzvy Enviromentálneho fondu 
        na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosti L3: Zvýšenie    
         energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatep ovania, 
  b)   spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených     
        výdavkov. 

 
5. a)  Dohodu o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 9. 8. 2006  



           uzavretej z budúcimi kupujúcimi  Jánom Ranincom  a manželkou Janou  
          Ranincovou, bytom Nitrianske Rudno, predmetom  ktorej bol budúci predaj  
          pozemku parcela č. 609/8, ostatná plocha o výmere   337 m2, 
      b)  vrátenie zálohy na kúpnu cenu budúcim kupujúcim vo výške  4 580,76 €   
           (138 000,- Sk).  

 
  

s ú h l a s í  : 

 
6. a) S podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na interiérové     
             vybavenie a didaktické pomôcky pre odborné učebne  Základnej školy  
           Nitrianske Rudno vrátane nevyhnutných stavebných úprav pod a limitov  
           výzvy a špecifických potrieb školy v rámci Výzvy Ministerstva  
           pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových  
           zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových   
            učební, školských knižníc,  odborných učební rôzneho druhu v základných  
            školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 

 
       b)  so spolufinancovaním projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených  
            výdavkov a so spôsobom financovania formou predfinancovania. 
 

 
7.   S  predĺžením lehoty na ukončenie a skolaudovanie stavby  » Skupinové  
         garáže« na pozemkoch parcely č. 221/7 až 227/12, k. ú. Nitrianske   

               Rudno pre stavebníkov Pavla Dianovského a manželky Moniky,  
               bytom Nitrianske Rudno a Vladimíra Vršku, bytom Nitrianske Rudno   
              do 31. 12. 2017. 
 
 
 

 


