
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 4. mája 2018 
 

Prílohy : 
 

 

1.  Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce, MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31. 03. 2018 

     

 2.   Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2018 – rozpočtové. opatrenie č. 3/2018. 

 

3.   Návrhy a VZN č. 2/2018, 3/2018, Doplnok č.4 VZN k. 1/2015   

 

 4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru na financovanie kultúrneho domu..     
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Prítomní : poslanci pod a prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice 

                         Robert Štrbák – starosta obce 

                         PhDr. Róbert Géczy – hl. kontrolór obce 

                         Iveta Šílová – zapisovate ka  
                          

 Neprítomní :  Viera Jurenková - ospravedlnená   

                          Ing. uboš Hronec – ospravedlnený 

  

                          Prítomní :    Renáta Divékyová  - riadite ka materskej školy 

                                              Mgr. Martin Škraban – riadite  základnej školy 

 

                              Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine   

P r o g r a m :   

 

l. Otvorenie / starosta obce /. 

2. Návrh programu OZ 

3. Vo ba návrhovej komisie  
4. Určenie  overovate ov a zapisovate ky zápisnice 

5. Plnenie a čerpanie rozpočtu  Základnej školy, Materskej školy  Nitrianske Rudno   

    k 31. 03. 2018. 

6. Plnenie a čerpanie rozpočtu  Obce Nitrianske Rudno k 31. 03. 2018. 

7.  Návrh VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce   
    Nitrianske Rudno.   

 8.  Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce  

     na úseku školstva. 
9. Návrh VZN č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej      
    dokumentácie „ Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nitrianske Rudno....“ 

10. Návrh prijatia návratného zdroja financovania na rekonštrukciu kultúrneho domu. 
11.  Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 
12. Rôzne – prevody majetku obce  

13. Diskusia. 

14. Záver. 
   

  1. Riadne zasadnutie obecného zastupite stva zvolal starosta obce v zmysle § -u 13 

     zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. 

     Privítal všetkých prítomných na zasadnutí OZ.  

   

2. Predniesol program  rokovania obecného zastupite stva.   

 

      Program rokovania bol jednomyse ne schválený prítomnými poslancami.  
          

3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Martina Špánika za člena Jána 

Výškrabku.     
     Za zapisovate ku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.  
 

    OZ volí návrhovú komisiu v zložení :  predseda – Ing. Martin Špánik 

                                                                      člen –         Ján Výškrabka 

 
4. Starosta obce navrhol za overovate ov zápisnice Ing. Rudolfa Hronca a Milana Kútneho.      
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     OZ berie na vedomie overovate ov zápisnice v zložení Ing. Rudolfa Hronca a Milana   

     Kútneho  a určenie zapisovate ky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného  úradu. 

 
 

 

5. Plnenie rozpočtu  Základnej školy a Materskej školy Nitrianske Rudno  k 31.03. 2018.  

/Tvoria prílohu zápisnice /. 

Predloţenie Hodnotenia koncepcie dlhodobého rozvoja Materskej školy Nitrianske 
Rudno. 

Riadite ka Materskej školy v Nitrianskom Rudne p. Renáta Divékyová predloţila 

Hodnotenie koncepcie dlhodobého rozvoja materskej školy za rok 2017, ktoré bolo 
vypracované v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

6. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31. 03. 2018. 

 

       Starosta obce pripomenul, ţe materiály k týmto  bodom boli poslancom doručené 

       mailovou poštou.   
 

 

       OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno 

       k 31. 03. 2018.  

 

       OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu  k 31. 03. 2018 Základnej školy  
       Nitrianske Rudno. 
           

       OZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov k 31. 03. 2018 Materskej  

       školy Nitrianske Rudno. 
       

       OZ berie na vedomie Hodnotenie koncepcie dlhodobého rozvoja Materskej školy  
       Nitrianske Rudno za rok 2017. 

 

    7. Návrh VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce  
        Nitrianske Rudno. 

 
       Návrh VZN č. 2/2018 bol predloţený na minulom zasadnutí OZ dňa 26. 03. 2018 

       a zverejnený bol dňa 14. 03. 2018 na pripomienkovanie. Keďţe poslanci nemali  
       ţiadne pripomienky k navrhovanému VZN, starosta obce  poţiadal poslancov o jeho    
       schválenie.   

       

  

       OZ schva uje VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce   
       Nitrianske Rudno. 

. 

     8. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 1/2015 o financovaní oroginálnych kompetencií obce  
         na úseku školstva. /Tvorí prílohu zápisnice/. 

 
         Tento doplnok bol  pripravený z dôvodu zmeny koeficientov  pre výpočet príspevkov  
         pre deti v našej MŠ, ŠKD a školskej jedálne.  
         Zverejnený bol na pripomienkovanie dňa 10. 04. 2018.  
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         Poslanci nemali k navrhu Doplnku č. 1/2018 ţiadne pripomienky. 
 

   OZ schva uje Doplnok č. 4 Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2015 

 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. 
 

 9. Návrh VZN č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej   
     dokumentácie  „ Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu Obce Nitrianske Rudno.“ 

 
      Návrh VZN č. 3/2018 bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 26. 3. 2018. K tomuto 

     návrhu neboli zaznamenané ţiadne pripomienky. 
 

    OZ schva uje:  

    1)  Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce NitrianskeRudno 

    2)  Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná      
          časť územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu   
          obce Nitrianske Rudno“. 
 

10. Návrh na prijatie návratného zdroja finacovania na rekonštrukciu kultúrneho  
         domu. 

 

           Keďţe nie je vyhlásená výzva na získanie nenávratného finančného príspevku  
           zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu kultúrneho domu, obec musela pristúpiť  
           na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu z vlastných zdrojov a z úveru. 

 

           Boli preverené moţnosti a ponuky bánk na získanie úveru a ako najvýhodnejšie  
           bolo prijatie úveru vo výške 500 000,- eur s dobou splatnosti 12 rokov od Slovenskej  

           záručnej a rozvojovej banky.  

 

            Hlavný kontrolór obce v súlade s § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z.  
            o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy preveril dňa 04. 04. 2018 prijatie  
            úveru na investičný zámer „ Rekonštrukciu kultúrneho domu v Nitrianskom Rudne 

             a predloţil písomné stanovisko k prijatiu úveru. (Stanovisko hlavného kontrolóra  

            obce je  prílohou tejto zápisnice). 

 

I. OZ b e r i e   n a   v e d o m i e  

a) ponuky a návrhy  komerčných bánk na poskytnutie návratného zdroja 

financovania formou úveru vo výške do 500 000,- € na prefinancovanie 
investičného zámeru „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Nitrianskom 

Rudne“, 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu prijatia návratného zdroja 

financovania formou úveru vo výške do 500 000,- € na prefinancovanie 
investičného zámeru „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Nitrianskom 

Rudne“. 
 

II. OZ  s c h v a  u j e : 

a) prijatie návratného zdroja financovania na prefinancovanie investičného 
zámeru „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Nitrianskom Rudne“vo výške 
500 000,- € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky  so splatnosťou 
úveru na 12 rokov, 

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 
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 11.    Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 
          / Tvorí prílohu tejto zápisnice /. 

 

          Z prijatím úveru ale aj s inými zmenami súvisí Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018  
- rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 

 

            OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e   zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové   

           opatrenie   č. 3/2018. 
 

OZ  s c h v a  u j e  zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie  

č. 3/2018: 
  

Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 715 454,68 € 

       Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 564 691,32 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                150 763,36 €      

                                                              

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                             0,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               827 316,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                   -  827 316,- € 

 

Finančné operácie príjmové                                           715 690,- - € 

Finančné operácie výdavkové                                          39 071,48 €   
Bilancia finančných operácií                                        676 618,52 € 

 

Príjmy celkom                                                            2 431 144,68  €       
Výdavky celkom                                                        2 431 078,80  € 

 Bilancia hospodárenia obce                                                  65,88 € 

  

 

          12. Rôzne  - žiadosti a prevody majetku obce  
 

1. Bc. Ján Jeluš,  972 26 Nitrianske Rudno 

      Eva Haragová, Rudnianska Lehota  – ţiadosť o odkúpenie obecného    
      pozemku. 

   

                   Ţiadatelia ţiadajú o odkúpenie pozemku – parcela č. reg. C KN 609/6 – ostatná  

                   plocha o výmere 12 m2, ktorá susedí s parcelou KN C č. 609/5, ktorá je 

                   vo vlastníctve ţiadate ov. 
 

                  OZ schva uje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku  

                  obcí  v  z. n. p. (dôvod hodný osobitného zrete a ) zámer previesť majetok  
                  obce  pozemok  parcela reg. C-KN 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, Rudnianska Lehota za cenu : 4,- €/m2.       
     
                  Odôvodnenie : Obec s vyuţitím pozemku neráta. 
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              2. uboš Zatlkaj, bytom, 972 26 Nitrianske Rudno – ţiadosť  
                  o povolenie pevného podkladu pod motorové vozidlo. 

 

                 Ţiadate  ţiada o povolenie pevného podkladu na parkovanie  motorového vozidla 

                na časti parcely  reg. KN- C  č. 1535, ktorá je vo vlastníctve obce a nachádza sa 

                na ulici Školská. Ţiadatelia si parkovacie miesto vybudujú na vlastné náklady,  
                dlhé bude cca 2,5 m, široké cca 2 m a vybudované bude zo zámkovej dlaţby.  
                  

              OZ ukladá  Stavebnej komisii pri OcZ preveriť možnosti vybudovania  

              spevnenej plochy na parkovanie motorového vozidla  na pozemku časti parcely   
              KN C č. 1535 – zastavané plochy a nádvoria na ulici Školská pre p. uboša  
              Zatlkaja. 

 
2. Ing. Martin Beňačka, Nitrianske Rudno – ţiadosť  o dodatočnej plynofikácii 

časti Obce Nitrianske Rudno. 

 

     Ţiadate  ţiada o zavedenie  dodatočnej plynofikácii v časti obce Nitrianske Rudno  
    na ulici Podhorská. V uvedenej časti obce sa nachádzajú viaceré stavebné pozemky 

    a je tu  moţnosť vyuţitia týchto sluţieb v budúcnosti. 

 

    OZ neschva uje žiadosť Ing. Martina Beňačku, bytom Nitrianske Rudno     

     z dôvodu, že Obec Nitrianske Rudno pre rok 2018 nemá v rozpočte obce  
     vyčlenené finančné prostriedky  na rozšírenie plynofikácie v obci.  
      

 
3. Ing. Eduard Pánis,  Nitrianske Rudno – Ţiadosť o odkúpenie  respektíve 

zámenu pozemku . 

 

     Ţiadate  ţiada o odkúpenie respektíve zámenu pozemku v cca výmere 100 m2 

      a to:  v prípade kúpy – odpredaj časti parcely reg. E 1-213, 

      v prípade zámeny  v tej istej výmere medzi parcelou reg. E 1-213 a parcelou 

      reg. E 1-217. Uvedené parcely sa nachádzajú na ulici Madvova pred Farmou –   

      bitúnok a ţiadate  plánuje obnoviť oplotenie areálu farmy pod a stavu vlastníctva. 
 

      OZ ukladá Stavebnej komisii pri OcZ  preveriť žiadosť Ing. Eduarda Pánisa,      
      bytom Nitrianske Rudno  oh adne kúpy čati parcely reg E-213 alebo      

      zámeny  parcely medzi  reg. E 1-213 a parcelou reg. E 1-217 nachádzajúce sa  

       v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Madvova pred areálom farmy. 

  
  5.  Okresný súd Prievidza, Švéniho č. 5, 971 72 Prievidza – ţiadosť Okresného súdu   
       Prievidza vo veci poskytnutia súčinnosti v zmysle § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000     
        Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

        neskorších predpisov pri zabezpečovaní zvolenia kandidáta na vo bu  
        za prísediaceho  na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 .    

 

       Záujem  o túto funkciu prejavila aj naďalej p. Eva Mazánová, bytom  Nitrianske   

      Rudno. 
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   OZ  b e r i e   n a  v e d o m i e :  

 
a) ţiadosť Okresného súdu Prievidza vo veci poskytnutia súčinnosti v zmysle § 141  
   ods.  1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení     
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zabezpečovaní zvolenia  
    kandidáta na vo bu za prísediaceho na volebné obdobie rokov 2018 – 2022;  

 

a) prehlásenie Evy Mazánovej, trvale bytom  972 26 Nitrianske Rudno o súhlase 

    so zvolením za prísediaceho pre Okresný súd Prievidza;  

 

 

OZ volí : Evu Mazánovú, trvalé bydlisko  972 26 Nitrianske Rudno  

do funkcie prísediaceho pre Okresný súd Prievidza za samosprávny obvod obce 

Nitrianske Rudno na volebné obdobie 2018 - 2022. 

 

 

Keďţe všetky spisy boli prejednané, startosta obce otvoril diskusiu.  
 

13. Diskusia 

 
      Riadite  základnej školy Mgr. Martin Škraban ţiadal, aby sa čo v najkratšom čase 

      vyriešila dopravná situácia hlavne v ranných hodinách, keď rodičia  vozia ţiakov   
      na osobných vozidlách do školy. Doprava je neúnosná a ve mi nebezpečná. 
     K tejto poţiadavke sa viedla rozsiahla diskusia.  
 

       

       Viac sa do diskusie  nikto neprihlásil, nako ko poslanci počas rokovania 

      diskutovali k jednotlivým bodom rokovania. 

 

  

14. Záver. 
  

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19:00 hodine.   

 

     Prijaté uznesenia :  

 

Uznesenie č. 3/2018 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupite stva v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo dňa 4. mája 2018 

 

 

A. Berie na vedomie : 

 
1. Overovate ov zápisnice v zloţení Ing. Rudolfa Hronca, Milana Kútneho 

a určenie zapisovate ky  Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu. 

 

                           2. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske  Rudno k 31. 03. 2018. 

 

                           3. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2018 Základnej školy Nitrianske   
                                 Rudno. 
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                           4. Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 03. 2018 Materskej školy  
                               Nitrianske Rudno. 

 

    5. Hodnotenie koncepcie dlhodobého rozvoja Materskej školy 

        Nitrianske Rudno za rok 2017. 

 

          6. Ponuky a návrhy  komerčných bánk na poskytnutie návratného zdroja 

               financovania formou úveru vo výške do 500 000,- € na prefinancovanie   
               zámeru „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Nitrianskom Rudne“. 

 

         7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu prijatia návratného zdroja  

            financovania formou úveru vo výške do 500 000,- € na prefinancovanie  
            investičného zámeru „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Nitrianskom  

            Rudne“. 

 

                         8. Zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové  opatrenie   č. 3/2018. 
 

               9. a) Ţiadosť Okresného súdu Prievidza vo veci poskytnutia súčinnosti 
                       v zmysle § 141  ods.  1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich  
                      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

                      pri zabezpečovaní zvolenia kandidáta na vo bu za prísediaceho na volebné  
                      obdobie rokov 2018 – 2022;  

  

              b) prehlásenie Evy Mazánovej, trvalé bytom 972 26 Nitrianske Rudno  

                  o súhlase so zvolením za prísediaceho pre Okresný súd Prievidza;  

 

                       10.  Stanovisko Okresného úradu Trenčín z preskúmania návrhu  

                              územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu  
                              obce Nitrianske Rudno“, zn. OU-TN-OVBP1-2018/002243-008/KŠ  
                              zo dňa 20. 03. 2018 pod a § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  

                              plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

                              predpisov.  

                     

      

 

B. Volí:  
1. Návrhovú komisiu v zloţení :  predseda – Ing. Martin Špánik 

                                                                                     člen –         Ján Výškrabka 

 

 
2. Evu Mazánovú, trvalé bydlisko , 972 26 Nitrianske Rudno do funkcie 

prísediaceho pre Okresný súd Prievidza za samosprávny obvod obce 

Nitrianske Rudno na volebné obdobie 2018 - 2022. 
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     C. Schva uje :   
 
                1. Program rokovania Obecného zastupite stva zo dňa 04. 05. 2018. 

 

                 2. VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce   
                     Nitrianske Rudno. 

 

                 3. Doplnok č. 4 Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2015 o financovaní     
                     originálnych kompetencií obce na úseku školstva. 

 

                 4. a)  Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu Obce Nitrianske Rudno 

                     b)  Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť  
                          územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu  
                          Obce  Nitrianske Rudno.“ 

                       

      5. a) Prijatie návratného zdroja financovania na prefinancovanie investičného        
  zámeru „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Nitrianskom Rudne“ vo výške    
500 000,- € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky  so splatnosťou úveru   
na 12 rokov, 

          

     b)  zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 

 

                   6. Zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 3/2018: 
  

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 715 454,68 € 

       Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 564 691,32 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                150 763,36 €      

                                                              

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                             0,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               827 316,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                   -  827 316,- € 

 

Finančné operácie príjmové                                           715 690,- - € 

Finančné operácie výdavkové                                          39 071,48 €   
Bilancia finančných operácií                                        676 618,52 € 

 

Príjmy celkom                                                            2 431 144,68  €       
Výdavky celkom                                                        2 431 078,80  € 

 Bilancia hospodárenia obce                                                  65,88 € 

  

 

                7. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  

                     v  z. n. p. (dôvod hodný osobitného zrete a ) zámer previesť majetok obce    
                    pozemok  parcela reg. C-KN č. 609/6 – ostatná plocha o výmere 12 m2 vedená  

                    na LV č. 1, k.ú. Nitrianske Rudno kupujúcim Bc. Ján Jeluš, bytom Nitrianske                                       

                   Rudnoa Eva Haragová, Rudnianska Lehota  za cenu : 4,- €/m2.       
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           D. Ukladá : 

 
             1. Stavebnej komisii pri OcZ preveriť moţnosti vybudovania  spevnenej plochy  
               na parkovanie motorového vozidla  na pozemku časti parcely   KN C č. 1535 –  

               zastavané plochy a nádvoria na ulici Školská pre p. uboša Zatlkaja. 

 

 

 2.  Stavebnej komisii pri OcZ preveriť ţiadosť Ing. Eduarda Pánisa,      
      bytom Nitrianske Rudno  oh adne kúpy čati parcely reg E-213 alebo      

      zámeny  parcely medzi  reg. E 1-213 a parcelou reg. E 1-217 nachádzajúce sa  

      v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Madvova pred areálom farmy . 

        

           3.  Zabezpečiť uloţenie  schválenej územnoplánovacej dokumentácie na Okresnom  

               úrade Trenčín , na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne a na Spoločnom  
               stavebnom úrade Nováky. 

 

 

         E. Neschva uje :  
 

1. Ţiadosť Ing. Martina Beňačku, bytom Nitrianske Rudno  z dôvodu, ţe obec  
      Nitrianske Rudno pre rok 2018 nemá v rozpočte obce  vyčlenené finančné  
      prostriedky  na rozšírenie plynofikácie v obci.  

.    

 

 

 

 

 

 

 

  

      Ing. Rudolf  Hronec                                                .............................................. 

  

      Milan Kútny                                                               …………………………. 
 

      Zapisovate ka : 
 

      Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ                                  .........………………........ 
 

 

 

 

 

 

  V Nitrianskom Rudne dňa  04. 05 . 2018                                              Robert Štrbák                                                                                          

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 



Záznam o hlasovaní poslancov obecného zastupite stva na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupite stva v Nitrianskom Rudne dňa 04. 05.  2018 

Meno a priezvisko 

Poslanca 

 

1. 

 

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

Ing. uboš Hronec   NO                 

Ing. Rudolf  Hronec 

Ing. Róbert Kluvanec 

/ 

   /     

/ 

/ 

/ 

     / 

/ 

/ 

/ 

/  

/ 

/  

/ 

/ 

/ 

/  

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

  

 

 

 

Milan Kútny / /  / / /  / / / / / / / /     

Ing. Peter Rambala / / / / / / / / / / / / /    

JUDr. Milan Sobota / / / / / /    / / / / / /   /    

Ing. Martin Špánik 

Viera Jurenková 

/ 

NO 

/ 

      

/ 

              

/ 

         

/ 

     

/ 

    

    

   / 

  

/ 

  

   / / 

 

   /  

     

 /  / 

 

 

 

   

 

Ján Výškrabka / /  / / / / / / / / / / /    

Legenda:  / za,                                                    NO neprítomný ospravedlnený 

                 -  proti                                                NN neprítomný neospravedlnený 

                 0  zdrţal sa hlasovania 

                  

Volí :   
1. Návrhovú komisiu v zloţení :  predseda – JUDr. Milan Sobota   

                                                        člen :  Ing. Martin Špánik.                     
           2. Evu Mazánovú, trvalé bydlisko Hlavná č. 435/12, 972 26 Nitrianske  
               Rudno do funkcie prísediaceho pre Okresný súd Prievidza za samosprávny obvod  

               obec Nitrianske Rudno na volebné obdobie 2018 - 2022. 

 

C. Schvaľuje : 
          3. Program rokovania Obecného zastupite stva zo dňa 04. 05. 2018. 
 

          4. VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce   
                     Nitrianske Rudno. 

 

           5. Doplnok č. 4 Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2015 o financovaní     

                     originálnych kompetencií obce na úseku školstva. 
 

          6.  Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť  
                územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce    

               Nitrianske Rudno. 

 

          7. a) Prijatie návratného zdroja financovania na prefinancovanie investičného        
  zámeru „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Nitrianskom Rudne“vo výške    
500 000,- € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky  so splatnosťou úveru   na 

12 rokov, 

              b)  zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 

 

           8. Zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 3/2018: 



  

 

 

            9  V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  

                     v  z. n. p. (dôvod hodný osobitného zrete a ) zámer previesť majetok obce    
                    pozemok  parcela reg. C-KN 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 Rudnianska Lehota  za cenu : 4,- €/m2.       
 

        D. Ukladá : 

 
            10.  Stavebnej komisii pri OcZ preveriť moţnosti vybudovania  spevnenej plochy  
                  na parkovanie motorového vozidla  na pozemku časti parcely   KN C č. 1535 –  

                   zastavané plochy a nádvoria na ulici Školská pre p. uboša Zatlkaja. 

 

 

 11.  Stavebnej komisii pri OcZ preveriť ţiadosť Ing. Eduarda Pánisa,      
      bytom Nitrianske Rudno  oh adne kúpy čati parcely reg E-213 alebo      

      zámeny  parcely medzi  reg. E 1-213 a parcelou reg. E 1-217 nachádzajúce sa  

      v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Madvova pred areálom farmy . 

        

           12. Zabezpečiť uloţenie  schválenej územnoplánovacej dokumentácie na Okresnom  
                 úrade Trenčín , na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne a na Spoločnom  
                 stavebnom úrade Nováky. 

 

           

         E. Neschvaľuje :  
 

 13.   Ţiadosť Ing. Martina Beňačku, bytom Nitrianske Rudno č. 362    
         z dôvodu, ţe obec Nitrianske Rudno pre rok 2018 nemá v rozpočte obce  
         vyčlenené finančné prostriedky  na rozšírenie plynofikácie v obci.  

 


