
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 21.08. 2017 
 

Prílohy : 
 

 

1.  Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce, MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30.06.2017 

     

 2.   Návrh rozpočtovej zmeny na rok 2017 – rozpočtové. opatrenie č. 5/2017. 

 

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

 

 4.  Dodatok č.2 k VZN č. 1/2012 o podmienkach pride ovania bytov.     

 

 

 

 

 

 



 2 

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 :   Ing. Rudolf Hronec  – ospravedlnený 

                           

                          Prítomní :  1  občan obce   

 

                              Začiatok zasadania OZ o 18.00 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 rozpočtu Obce , Základnej školy a Materskej školy v Nitrianskom Rudne   

    k 30.06. 2017 

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

7.  Návrh Dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.1/2012 o podmienkach   

     pride ovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou   

     štátu.   
8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 5/2017. 

9. Rôzne a žiadosti 
10. Diskusia. 

11. 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. uboša Hronca a Milana Kútneho.      

 

     OZ berie na vedomie overovate ov zápisnice v zložení Ing. uboša Hronca a Milana   
     Kútneho  a určenie zapisovate ky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného  úradu. 
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5. Plnenie rozpočtu Obce, Základnej školy a Materskej školy Nitrianske Rudno   
       k 30.06.2017.  /Tvoria prílohu zápsinice /. 

 

       Starosta obce pripomenul, ţe materiály k tomuto bodu boli poslancom doručené 

       a podrobne o nich informoval Ing. Peter Rambala.   

 

       OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno 

       k 30.06.2017.  

 

       OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu  k 30.06.2017 Základnej školy  
       Nitrianske Rudno. 
           

       OZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2017 Materskej  

       školy Nitrianske Rudno. 
        

6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. 
/ Správa tvorí prílohu tejto zápisnice/. 

             

            Správu predloţil a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. 

             Kontrolná činnosť bola vykonaná : 
 

1. Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni obce. 

 

Inventarizáciou bolo zistené, ţe výška peňaţných prostriedkov v pokladnici obce 

súhlasí s ich účtovným stavom v pokladničnej knihe.  
 

2. Kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených a mesiaci apríl 2017. 
Pri kontrole pokladničných operácií neboli zistené rozdiely v účtovnom stave 
finančných prostriedkov vedených v účtovnom denníku s doloţenými súvisiacimi  

dokladmi o výdavkoch.  

 

3. Kontrola dodrţiavania zákona o cestovných náhradách – cestovné príkazy 

vykonané v roku 2016. 

 

Obec pri poskytovaní cestovných náhrad postupuje v súlade so zákonom 

 č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  
 

4. Kontrola stavu záväzkov a poh adávok obce k 31. 3. 2017 a celkového dlhu  

      obce a pouţívania návratných zdrojov financovania  v zmysle § 17 zákona  

     č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

               Obec má dlhodobé záväzky voči ŠFRB. Úvery  boli poskytnuté pod a Zmlúv   
               o poskytnutí podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu   
               nájomných bytov  s výhodným úrokom splatných do roku 2042. K 31. 3. 2017  

               je výška týchto záväzkov 643 138,- €.  Za poskytnuté úvery obec ručí majetkom    
               obce. 

                  Krátkodobé záväzky voči dodávate om po splatnosti obec k 31.03.2017 nemá. 

                  Nedaňové poh adávky od prenajímate ov nehnute nosti obec nemá. 
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5. Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe   
      k informáciam – zverejňovanie zmlúv v Materskej škole Nitrianske Rudno 

      v roku 2016. 

 

      V roku 2016 uzatvorila MŠ  štyri zmluvy, ktoré boli zverejnené na webovom sídle    

      MŠ – www.msrudno.webnode.sk  

 

 

       OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  
         a výsledku kontrol za obdobie apríl – júl 2017. 

 
 

7.  Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 

     o podmienkach pride ovania bytov určených na nájom v bytových domoch   
      postavených s podporou štátu. 

 

       Hlavný kontrolór obce informoval, ţe v preambule tohto VZN sa text zákona NR    

       č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskrorších predpisov   
       nahrádza textom „ zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja    
       bývania“.  
         

       OZ schva uje Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 

  podmienkach pride ovania bytov určených na nájom v bytových domoch    

   postavených s podporou štátu.  
 

 

8. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie  
    č. 5/2017. 
 
   Návrh rozpočtovej zmeny prečítal a podrobne informoval Ing. Peter Rambala. 
 

 
  OZ berie na vedomie  zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie 

  č. 4/2017, vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových  
   pravidlách územnej samosprávy z dôvodu  účelovo určených prostriedkov    
   poskytnutých zo štátneho rozpočtu.  

 

OZ  schva uje  zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie  

č. 5/2017. 
 

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 609 268,59 € 

Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 546 631,52 € 

Bilancia bežné rozpočtu                                                  62 637,07 €                                                     
 

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                   89 000,-- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                             246 169,89 € 

Bilancia kapitálového rozpočtu                                  - 157 169,89 € 

 

 

 

http://www.msrudno.webnode.sk/
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Finančné operácie príjmové                                           159 795,37 € 

Finančné operácie výdavkové                                          21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                        138 088,89 € 

 
Príjmy celkom                                                            1 858 036,96 € 

Výdavky celkom                                                        1 814 507,89 € 

Bilancia hospodárenia obce                                          43 529,07 € 
  

 

9. Rôzne a žiadosti. 
 
    1. Branislav Fajer,  Nitrianske Rudno – ţiadosť  o odpredaj pozemku. 

 

       Ţiadate  ţiada o odpredaj časti pozemku parcely reg. C  č. 801/1, parc.č. 1564/1  
      a parc. č. 1513/1. Svoju ţiadosť odôvodňuje tým, ţe by pozemky chcel vyčistiť,   
      ohradiť a pripojiť k susediacej parcele, ktorej je vlastníkom.  

 

       Starosta obce oboznámil prítomných o ktoré pozemky sa jedná, predloţil aj   
       fotodokumentáciu uvedených pozemkov.  

       Na zasadnutí OZ bol prítomný p. Branislav Fajer, ktorého poslanci informovali, 

       ţe pri zameraní uvedených pozemkov je potrebné prizvať starostu obce, prípadne  
       zástupcu obce.    

   

 
OZ s c h v a  u j e  v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z. n. p.(dôvod hodný osobitného zrete a) z á m e r  previesť majetok obce -   časti 
pozemkov  

 parcela  reg. C č.   801/1, parcela reg. C č. 1564/1 (reg. E 169/2) ,  

 parcela reg. C  č. 1513/1 vedených na LV č. 1, č. 2356 k. ú. Nitrianske Rudno, 
kupujúcemu Branislavovi Fajerovi, bytom 972 26 Nitrianske Rudno za cenu 

4,-  €/m2.  Náklady spojené s prevodom nehnute ností hradí kupujúci 
 

Odôvodnenie:  

Obec s vyuţitím pozemkov neráta.  Pozemky sú pri ahlé k pozemku ţiadate a, ktorý si 
ich chce udrţiavať a oplotiť. 

 

 
   2. Starosta obce – zápis do kroniky obce za roky 2015 – 2016. 

 

      Starosta obce informoval, ţe je potrebné vykonať zápis do kroniky obce, ktorý 
vypracovala p. Zatlkajová – kronikárka obce. Poslancom OZ boli materiálny k zápisu 

do kroniky obce  k nahladnutiu  na obecnom úrade.        

 

OZ schva uje zápis do kroniky obce za rok 2015 a  2016. 
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     3. Starosta obce – informácia o rekonštrukcii a modernizácii kultúrneho domu. 
 

          V rozpočte obce na rok 2017 a na rok 2018 sa ráta s rekonštrukciou  
          a modernizáciou kultúrneho domu. Je potrebné začať s výberom dodávate a  
           a ke ţe počítame aj s prijatím úveru na túto stavbu, tak aj s výberom banky,  

           ktorá nám na to poţičia finančné prostriedky.   
           

       OZ  o d p o r ú č a  starostovi obce, začať proces obstarania dodávate a 

       na realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu“   
       a proces výberu peňažného ústavu na zabezpečenie návratného zdroja  
       financovania stavby  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

     4. Starosta obce – informácia zapojiť sa do výzvy Hasičského záchranného zboru   
         SR na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice , kde môţeme získať   
        dodáciu vo výške  5 % z oprávnených nákladov.  Súčasťou ţiadosti o tento   
         príspevok musí byť uznesenie OcZ,  ţe obec súhkasí so spolufinancovaním  
         v tejto  výške.     
           

    OZ schva uje  : 
 

 a) predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie so štátneho rozpočtu prostredníctvom 

 rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Výzva číslo VII. 
Prezídia HaZZ 2017 – podpora zvýšenia ochrany pred poţiarmi prostredníctvom 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie 

budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc pod názvom „Oprava 

zastrešenia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“; 
 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Oprava 

zastrešenia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“ v súlade s podmienkami 

výzvy, t. j. vo výške 5 %. 
 

 10. Diskusia :  

 
           Po prerokovaní všetkých spisov, starosta otvoril diskusiu. 
 

           Pán Milan Kútny navrhol starostovi obce, napísať ţiadosť o odkúpenie  
           športového futbalového  ihriska do vlastníctva obce.    
 

           Starosta obce informoval, ţe dal vypracovať cenovú ponuku na opravu  
           komunikácie  a parkoviska v Obci Nitrianske Rudno pred budovou   policajného  

           zboru. Cenová ponuka  bola doručená vo výške 49 500,- eur. 

 

           alej starosta obce informoval, ţe sa dokončuje oplotenie areálu materskej  
           školy po zameraní geometrickým plánom. 
           Čistil sa potok na ulici Školská - ved a rodinného domu p. Kaňu.   
           Bol dokončený chodník ved a kostola. 
             

           Štefan Svitok poţaduje od obce vybudovanie inţ. sieti na ulici Sama Chalupku 

           z dôvodu výstavby rodinných domov.   
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         11. Záver : 

 
Ke ţe do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta obce po akoval prítomným za účasť  
a ukončil zasadnutie OZ  o 19.00 hodine.  

   

 

 

  

    Prijaté uznesenia :  

 

Uznesenie č. 5/2017 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupite stva v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo dňa 21. augusta 2017 

 

 

A. Berie na vedomie : 

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

a určenie zapisovate ky  Ivety Šílovej - pracovníčky obecného úradu. 

 

                           2. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske  Rudno k 30.06.2017. 

 

                          3. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.06.2017 Základnej školy Nitrianske   
                                 Rudno. 

 

                           4. Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2017 Materskej školy  
                               Nitrianske Rudno. 

 

                           5. Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za obdobie 

                                apríl – júl 2017. 

 

                   6. Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 4/2017,  
                       vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  
                       pravidlách územnej samosprávy z dôvodu  účelovo určených prostriedkov  
                       poskytnutých zo štátneho rozpočtu.  

 

 

 

B. Volí :   

 
1. Návrhovú komisiu v zloţení :  predseda –  Ing. Martin Špánik. 
                                                        člen -           Ján Výškrabka 
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     C. Schva uje :   
 
                1. Program rokovania Obecného zastupite stva zo dňa 21.08.2017. 

 

      2. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o podmienkach     

         pride ovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených  

         s podporou štátu.     

        

           3.  Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 5/2017. 

  

 Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 609 268,59 € 

 Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 546 631,52 € 

  Bilancia bežné rozpočtu                                                  62 637,07 €                                                     
 

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                   89 000,-- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                             246 169,89 € 

Bilancia kapitálového rozpočtu                                  - 157 169,89 € 

 

Finančné operácie príjmové                                           159 795,37 € 

Finančné operácie výdavkové                                          21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                        138 088,89 € 

 

Príjmy celkom                                                            1 858 036,96 € 

Výdavky celkom                                                        1 814 507,89 € 

Bilancia hospodárenia obce                                          43 529,07 € 
  

 

4.   V zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.(dôvod   

        hodný osobitného zrete a) z á m e r  previesť majetok obce -   časti pozemkov  
 parcela  reg. C č.   801/1, parcela reg. C č. 1564/1 (reg. E 169/2) ,  
 parcela reg. C  č. 1513/1 vedených na LV č. 1, č. 2356 k. ú. Nitrianske Rudno, 

kupujúcemu Branislavovi Fajerovi bytom 972 26 Nitrianske Rudno  

      za cenu 4,-  €/m2. 
    Náklady spojené s prevodom nehnute ností hradí kupujúci 

 

5. Zápis do kroniky obce za rok 2015 a 2016. 

 

           6. a) Predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie so štátneho rozpočtu  rostredníctvom 

 rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Výzva číslo VII. 
Prezídia HaZZ 2017 – podpora zvýšenia ochrany pred poţiarmi prostredníctvom 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie 

budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc pod názvom „Oprava 

zastrešenia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“; 
 

             b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Oprava   

               zastrešenia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“ v súlade s podmienkami 

                výzvy, t. j. vo výške 5 %. 
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     D. Odporúča :  
 

        1.Starostovi obce, začať proces obstarania dodávate a na realizáciu stavby        

         „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu“  a proces výberu peňaţného  
         ústavu na zabezpečenie návratného zdroja financovania stavby  v súlade  

         so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

  

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

      Zapisovate ka : 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V Nitrianskom Rudne dňa  21.08. 2017                                              Robert Štrbák                                                                                          

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 



Záznam o hlasovaní poslancov obecného zastupite stva na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupite stva v Nitrianskom Rudne dňa 21.08. 2017 

Meno a priezvisko 

Poslanca 

 

1. 

 

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

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

Ing. Rudolf  Hronec 

Ing. Róbert Kluvanec 

NO 

   /     

 

/ 

 

     / 

  

/  

 

/  

 

/ 

 

/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Milan Kútny / /  / / /  / / /          

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

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

Ing. Martin Špánik 

Viera Jurenková 

/ 

/ 

/ 

/      

/ 

     /        

/ 

/          

/ 

    / 

/ 

   / 

    

   / 

   / 

/ 

  / 

  

 

   

     

    

 

 

 

   

 

Ján Výškrabka / /  / / / / / /         

Legenda:  / za,                                                    NO neprítomný ospravedlnený 

                 -  proti                                                NN neprítomný neospravedlnený 

                 0  zdržal sa hlasovania 

                  

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

                                                        člen :  Ing. Martin Špánik.                                                                                 
     C. Schvaľuje :  
  
                2. Program rokovania Obecného zastupite stva zo dňa 21.08.2017. 
 

      3. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o podmienkach     

         pride ovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených  

         s podporou štátu.     

        

           4.  Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 5/2017. 

  

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

                   v z. n. p.(dôvod  hodný osobitného zrete a) z á m e r  previesť majetok obce -    
                   časti pozemkov  

 parcela  reg. C č.   801/1, parcela reg. C č. 1564/1 (reg. E 169/2) ,  
 parcela reg. C  č. 1513/1 vedených na LV č. 1, č. 2356 k. ú. Nitrianske Rudno, 

kupujúcemu Branislavovi Fajerovi, Mladých budovate ov 231/7, 972 26 
Nitrianske Rudno za cenu 4,-  €/m2. 

    Náklady spojené s prevodom nehnute ností hradí kupujúci 
 

6. Zápis do kroniky obce za rok 2015 a 2016. 

 

1. a) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie so štátneho rozpočtu   
         prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky 

- Výzva číslo VII. 
Prezídia HaZZ 2017 – podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie 
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budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc pod názvom „Oprava 

zastrešenia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“; 
 

 

             b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Oprava   

               zastrešenia hasičskej stanice v obci Nitrianske Rudno“ v súlade s podmienkami 

                výzvy, t. j. vo výške 5 %. 
 

 

D. Odporúča :       
 

       8. Starostovi obce, začať proces obstarania dodávate a na realizáciu stavby        

         „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu“  a proces výberu peňažného  
         ústavu na zabezpečenie návratného zdroja financovania stavby  v súlade  

         so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

 

 
 


