
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 27. júna 2016 
 

Prílohy : 
 

 

1.  Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol. 

    

 2.  VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi              

        k.ú. Nitrianske  Rudno. 

 

 3.   Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č.7/2016  
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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 :  JUDr. Milan Sobota - ospravedlnený 

                          

 

                         Prítomní :  10 občanov obce   

   

                           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  zápisnice a zapisovate ky 

5. Správa hlavného kontrolóra obce  o činnosti a výsledku kontrol. 

6. Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   

    odpadmi na území obce Nitrianske Rudno  

7. Návrh úpravy rozpočti obce na rok 2016    

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 
   
  1. Riadne zasadnutie obecného zastupite stva 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 zastupite stva.   

      Program rokovania bol jednomyse ne schválený prítomnými poslancami.  
          

3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Martina Špánika a za člena návrhovej 
komisie p. Milana Kútneho      

      Za zapisovate ku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.  
 

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

                                                                      člen p. Milan Kútny 

     
4.  Starosta obce navrhol za overovate ov zápisnice p. Jána Výškrabku a Ing. uboša Hronca. 
 

     OZ berie na vedomie overovate ov zápisnice v zložení  p. Jána Výškrabku 

      Ing. uboša Hronca a zapisovate ku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného  

     úradu. 
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5. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. 

 
Správu predloţil a prečítal hl. kontrolór obce. Informoval o svojej činnosti a výsledku 

kontrol, ktoré vykonal v priebehu II. štvrťroka 2016. Kontrolná činnosť a kontroly boli 

vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti. 
 Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Kontrolná činnosť bola zameraná : 
1. Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni obce. 

2. Kontrola stavu záväzkov a poh adávok obce k 31.03.2016 a celkového dlhu obce 

v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 

          3. Kontrola dodrţiavania zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí. 

          4. Kontrola dodrţiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

opatrovate skú sluţbu v roku 2015. 

         5.  Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  

               - zverejňovanie došlých faktúr  v roku 2015 v MŠ Nitrianske Rudno. 
 

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákonov a všetky povinnosti boli splnené.  
 

 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku  

 kontrol za II. štvrťrok 2016.    
      

6. Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nitrianske Rudno.   

 
Dňom 1.1. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch č.79/2015, ktorý hlavne 
mení nakladanie s drobným stavebným odpadom a biologicky rozloţite ným 
komunálnym odpadom. Nový systém zberu je obec povinná určiť formou VZN. 
 

Hlavný kontrolór obce podrobne informoval o predloţenom  návrhu VZN č.3/2016 

hlavne o aké zmeny sa jedná. Návrh bol zverejnený dňa 06.06. 2016 a neboli k nemu  

doručené ţiadne pripomienky ani námietky. 

 

 OZ  s c h v a  u j e VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nitrianske Rudno. 

 

        7. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 7.  
             O Návrhu rozpočtovej zmeny informoval Ing. Martin Špánik.  
             Návrh rozpočtovej zmeny bolo potrebné upraviť z dôvodu výmeny nieko kých okien 

              na budove MŠ Nitrianske Rudno, ďalej spolufinancovanie Obce Nitrianske Rudno  
              v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania ţiakov  
               Základnej školy Nitrianske Rudno v oblasti telesnej a športovej výchovy . 
              Táto dotácia bola schválená Okresným úradom v Trenčíne na vybavenie telocvične   
              vo výške 2 700 eur a spoluúčasť obce v rámci rozvojového projektu predstavuje 

              čiastku vo výške 270 eur. 
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   OZ schva uje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie 

    č. 7/2016. 
  

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 362 318,83 € 

       Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 293 267,77 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                  69 056,06 € 

                                                              
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                      8 000,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               180 320,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                    - 172 320,- € 

 

Finančné operácie príjmové                                           125 003,94 € 

Finančné operácie výdavkové                                          21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                       103 297,46 € 

 

Príjmy celkom                                                            1 495 322,77 €            
Výdavky celkom                                                        1 495 289,25 € 

 Bilancia hospodárenia obce                                                  33,52 € 
 

 

 

8. Rôzne :  

 
1. Juraj Meliško  971 01  Malá Čausa  – ţiadosť. 
 
     Ţiadate  ponúka Obci Nitrianske Rudno predaj nehnute nosti – pozemku  

     parcely č. 426/1 - orná pôda o výmere 2691 m2 za cenu 15,- €/m2. 
     Uvedený pozemok sa nachádza ved a čerpacej stanice ROSS Nitrianske Rudno. 
 

 

     OZ nesúhlasí s odkúpením pozemku  parcely č. 426/1 – orná pôda vo výmere 

     2 691 m2, vedenej na LV č. 2232 v k.ú. Nitrianske Rudno  za cenu 15 eur/m2 

      od Juraja Meliška,  trvale bytom Malá Čausa.   

 
3. MV SR Centrum podpory Trenčín poţiadalo Obec Nitrianske Rudno  o zaslanie   

       ţiadosti, v ktorej bude uvedené, ktoré pozemky sú predmetom zámeny a taktieţ  
       zaslať predbeţný súhlas OZ. 

 
      Starosta obce rokoval so zástupcami MV SR - Centrum podpory Trenčín oh adom 

      vysporiadania vlastníctva – parcely č. 197/1, ktorej sme  podielovými   

       spoluvlastníkmi so SR –  Ministerstvo vnútra SR kaţdý v podiele : ½.  

       Uvedený pozemok sa nachádza v centre obce pri budove PZ v Nitrianskom Rudne. 

         

      OZ  s ú h l a s í  s  vysporiadaním (rozdelením) spoluvlastníctva pozemku  

 parcela  č.  197/1 - ostatná plocha o výmere 213 m2, vedený na LV č. 1986,  
       k. ú. Nitrianske Rudno v podielovom vlastníctve obce Nitrianske Rudno (1/2)                  

a Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR (1/2) dohodou o vysporiadaní 

spoluvlastníctva, 
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      OZ  p o v e r u j e  starostu obce  poţiadať Slovenskú republiku - Ministerstvo   

            vnútra SR o súhlas na vysporiadanie (rozdelenie) spoluvlastníctva pozemku  

 parcela     č.  197/1 - ostatná plocha o výmere 213 m2, vedený na LV č. 1986, 
        k. ú. Nitrianske Rudno v podielovom vlastníctve obce Nitrianske Rudno (1/2)   

        a Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR (1/2) dohodou o vysporiadaní     

        spoluvlastníctva. 

 

 

        Keďţe všetky spisy boli prerokované starosta obce otvoril diskusiu. 
 

 

9. Diskusia :  

 
    Starosta obce informoval, ţe zaslal na Úrad Vlády SR  ţiadosť,  v ktorej ţiadal 
    p. premiéra Roberta Fica o stretnutie.    

 
     Stretnutie sa uskutočnilo dňa 21.06.2016 na Úrade Vlády SR, kde starostu obce 

     prijal riadite  kancelárie  zboru poradcov predsedu vlády a jeho asistent p. Krošlák . 

     Témou jednania bol rozvoj našej obce ako aj celej rudnianskej doliny, bezpečnosť  
      občanov, poskytnutie dotácii  do obce na  zlepšenie kvality ţivotného prostredia  
       v obci a podobne.          

     
     Pán Milan Kútny sa pýtal, či bola predmetom jednania aj podaná ţiadosť 

     na Ministerstve hospodárstva o prenájom futbalového  ihriska.  

     Starosta obce odpovedal, ţe  aj táto téma bola predmetom jednania ale aj  

     vybudovanie multifunkčného  ihriska v našej škole .  
      
     Ing. Peter Rambala sa pýtal, v akom štádiu  príprav je realizácia  kriţovatky 

     pred MŠ Nitrianske Rudno a zasadačka obecného úradu.   

     V súčasnosti  čakáme na súhlasné stanovisko od Správy ciest TSK Prievidza 

      a od Dopravného inšpektorátu Prievidza. 

     Starosta odpovedal, ţe realizácia (kriţovatky )   Projektu – Priechod pre chodcov,   

     ohraničenia  parkoviska a chodník v Nitrianskom Rudne  by sa mal začať realizovať   
     v septembri tohto roku. 

      

      Prestavba a prístavba kultúrneho domu v Obci Nitrianske Rudno je v takom štádiu  
     príprav, ţe  v mesiaci jún  sa uskutočnilo výberové konanie na zhotovite a  
      projektovej dokumentácie . 

      Zmluva o dielo je podpísaná so spoločnosťou IPP Partner s.r.o. Prievidza . 
      Do konca júla 2016 nám bude dodaná projektová dokumentácia  na územné   

      a stavebné konanie.  

     

 
     Ing. Róbert Kluvanec sa pýtal na oporný múr potoka pri hornej zástavke 

     pod zdravotným strediskom, ktorý je poškodený či je vo vlastníctve obce. 
 

    Starosta obce odpovedal, ţe vie o tomto probléme a keďţe to nie je vo vlastníctve   
    obce,  upozornil na to aj Správu povodia hornej Nitry Topo čany a taktieţ aj  Správu   
     ciest TSK Prievidza.  
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 Do diskusie sa zapojila p. Kováčová, ktorá upozornila, ţe na ulici Hlavná  

  ved a cesty II triedy 574 ( pri rodinnom dome p. Adamčíka ) by bolo dobre upraviť     
terén  asfaltovaním alebo   betonovaním, pretoţe je tam jama, ve mi ve a štrku  
a pri bicyklovaní môţe dôjsť  k úrazu. 

 

 Pán Chovan sa prihlásil do diskusie vo veci pretekania vody na jeho pozemok  

od susednej nehnute nosti.  
 

Starosta obce odpovedal, ţe sťaţnosť ktorú doručil na Obec Nitrianske Rudno bola 

prejednaná na pracovnom stretnutí s poslancami a odstúpená  Komisii výstavby, 

ţivotného prostredia a verejného poriadku pri OZ v Nitrianskom Rudne.  

 

  

 

 

10. Záver : 

 
Keďţe  sa do diskusie  nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval všetkým za účasť  
a ukončil zasadnutie OZ o 18.00 hodine.  

 

       Prijaté uznesenia :  

 

 

 

Uznesenie č. 5/2016 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupite stva v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo dňa 27. júna 2016 

 

 

 

A. Berie na vedomie : 

 
1. Overovate ov zápisnice v zloţení  p. Jána Výškrabku, Ing. uboša Hronca   
       a zapisovate ku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu. 

 

       2.  Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2016.    
      

 

 

                                          

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

                                                                 člen Milan Kútny. 
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C. Schva uje : 
 

 
1. Program rokovania OZ zo dňa  27. júna 2016. 

 

2. VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   

                 odpadmi na území obce Nitrianske Rudno. 

 

  

 3.   Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 7/2016. 
  

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 362 318,83 € 

       Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 293 267,77 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                  69 056,06 € 

                                                              
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                      8 000,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               180 320,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                    - 172 320,- € 

 

Finančné operácie príjmové                                           125 003,94 € 

Finančné operácie výdavkové                                          21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                       103 297,46 € 

 

Príjmy celkom                                                            1 495 322,77 €            
Výdavky celkom                                                        1 495 289,25 € 

 Bilancia hospodárenia obce                                                  33,52 € 
 

 

 

D. Súhlasí : 
 

        1.  S  vysporiadaním (rozdelením) spoluvlastníctva pozemku  

 parcela  č.  197/1 - ostatná plocha o výmere 213 m2, vedený na LV č. 1986,  
       k. ú. Nitrianske Rudno v podielovom vlastníctve obce Nitrianske Rudno (1/2)    

      a Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR (1/2) dohodou o vysporiadaní  

       spoluvlastníctva. 

 

        

E. Nesúhlasí :  

 
         1. S odkúpením pozemku  parcely č. 426/1 – orná pôda vo výmere 

             2 691 m2, vedenej na LV č. 2232 v k.ú. Nitrianske Rudno  za cenu 15 eur/m2 

            od Juraja Meliška,  trvale bytom Malá Čausa . 
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F. Poveruje :  
 

        1. Starostu obce  poţiadať Slovenskú republiku - Ministerstvo   

            vnútra SR o súhlas na vysporiadanie (rozdelenie) spoluvlastníctva pozemku  

 parcela     č.  197/1 - ostatná plocha o výmere 213 m2, vedený na LV č. 1986, 
        k. ú. Nitrianske Rudno v podielovom vlastníctve obce Nitrianske Rudno (1/2)   

        a Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR (1/2) dohodou o vysporiadaní     

        spoluvlastníctva. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

   

Ján Výškrabka                                                     ............................................ 
 

Ing. uboš Hronec                                                .......................................... 
 

Zapisovate ka : 
Iveta Šílová                                                          ............................................ 
 

 

 

 

 

 

Nitrianskom  Rudne dňa  27.06.2016                              Robert Štrbák 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záznam o hlasovaní poslancov obecného zastupite stva na riadnom zasadnutí Obecného 
zastupite stva v Nitrianskom Rudne dňa 27. júna 2016 

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 

/ 

   /     

/ 

/ 

/ 

     /        

/ 

/ 

/ 

/  

/ 

/   

/ 

/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

Milan Kútny /                  

Ing. Peter Rambala / / / / / / /           

JUDr. Milan Sobota NO                    

Ing. Martin Špánik 

Vladimír Vrška 

/ 

/ 

/ 

/ 

     / 

     / 

/ 

/ 

   / 

   / 

   / 

   / 

   /   

   / 

   

   

     

   

 

  

    

 

 

 

 

 

    

  

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 Ing.Martin Špánik, člen Milan Kútny.     

 

C:   Schvaľuje : 
2. Program rokovania OZ zo dňa  27. júna 2016. 

 

3. VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   

                 odpadmi na území obce Nitrianske Rudno. 

 

4.   Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 7/2016. 
  

D. Súhlasí : 
        5.  S  vysporiadaním (rozdelením) spoluvlastníctva pozemku  

 parcela  č.  197/1 - ostatná plocha o výmere 213 m2, vedený na LV č. 1986,  
       k. ú. Nitrianske Rudno v podielovom vlastníctve obce Nitrianske Rudno (1/2)    

      a Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR (1/2) dohodou o vysporiadaní  

       spoluvlastníctva. 

                

E. Nesúhlasí :  
         6. S odkúpením pozemku  parcely č. 426/1 – orná pôda vo výmere 2 691 m2,   

             vedenej na LV č. 2232 v k.ú. Nitrianske Rudno  za cenu 15 eur/m2 

            od Juraja Meliška,  trvale bytom 971 01 Malá Čausa č. 275. 

 

             F. Poveruje :  
        7. Starostu obce  požiadať Slovenskú republiku - Ministerstvo   

            vnútra SR o súhlas na vysporiadanie (rozdelenie) spoluvlastníctva pozemku  

 parcela     č.  197/1 - ostatná plocha o výmere 213 m2, vedený na LV č. 1986, 



        k. ú. Nitrianske Rudno v podielovom vlastníctve obce Nitrianske Rudno (1/2)   

        a Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR (1/2) dohodou o vysporiadaní     

        spoluvlastníctva. 

 
 


