
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 10. septembra 2018 
 

Prílohy : 
 

 

1. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30. 06. 2018 

      

 2. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ k 30. 06. 2018. 

 

3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
    výchovno-vzdelávacieho procesu a o naplnení tried MŠ v šk. roku 2018/2019.  
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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 :    Ing. Rudolf Hronec - ospravedlnený 

                           Milan Kútny  -  ospravedlnený 

                            

                            Prítomní :  Renáta Divékyová – riadite ka materskej školy 

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

5. Správy o plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 06. 2018. 

6. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30. 06. 2018. 

7. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení         
    výchovno-vzdelávacieho  procesu a o naplnení tried v MŠ Nitrianske Rudno  
    v školskom roku 2018/2019. 
8. Návrh Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice   

     o navýšenie  členského príspevku obcí na rok 2019.     
9. Návrh Komunitného plánu sociálnych sluţieb Obce Nitrianske Rudno 2018 - 2022. 
10. Ţiadosti o prenájmy a prevody majetku obce. 

11. Rôzne 

12. Diskusia. 

13. 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.  

   

1. Predniesol program rokovania obecného zastupite stva s tým, ţe program rokovania 

bol doplnený bodmi 6, 7 a 8.   

 

      Program rokovania bol jednomyse ne schválený prítomnými poslancami.  
          

2. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena Ing. Róberta 

Kluvanca.      

      Za zapisovate ku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.  
 

    OZ volí návrhovú komisiu v zloţení: predseda JUDr. Milan Sobota a člen Ing. Róbert   

     Kluvanec. 

 
4.  Starosta obce navrhol za overovate ov zápisnice p. Jána Výškrabku a Ing. uboša Hronca.    
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OZ berie na vedomie overovate ov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku,  

p. Ing. uboša Hronca  a určenie zapisovate ky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného 

úradu. 

 

5. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 30. 06. 2018. 
/Tvoria prílohu zápisnice/. 

             
            Plnenie  a čerpanie ZŠ a MŠ prečítal a podrobne informoval Ing. Peter Rambala. 

             

            OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2018 Základnej školy 

            Nitrianske Rudno.   
 

           OZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov k 30. 06. 2018 Materskej  

           školy Nitrianske Rudno. 
 

6. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu  Obce Nitrianske Rudno k 30. 06. 2018. 
/ Tvorí prílohu zápisnice/. 

  
             Správu prečítal a podrobne informoval Ing. Peter Rambala. Rozbor plnenia a čerpania 

            k 30. 06. 2018 zodpovedá uvedenému obdobiu. 

 

          OZ berie na vedomie správu o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Nitrianske  
          Rudno k 30. 06.2018. 

 

     7.  Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení         
          výchovno-vzdelávacieho  procesu a o naplnení tried v MŠ Nitrianske Rudno  
          v školskom roku 2018/2019. 
 
           Na zasadnutí OZ bola prítomná aj. p. Renáta Divékyová -  riadite ka materskej školy,  
          ktorá informovala o pedagogicko- organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení     
           výchovno-vzdelávacieho procesu, o materiálno-technickom zabezpečení 
          výchovno-vzdelávacieho procesu a o naplnenosti tried MŠ v školskom roku 2018/2019.      

V MŠ bude k septembru spolu 90 detí, z toho 31 predškolákov a 6 detí mladších  
ako 3 roky. V prevádzke sú 4 triedy v ktorých vyučuje 8 pedagogických zamestnancov. 
 

         OZ vzalo na vedomie informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno- 

-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho  procesu a o naplnení tried  

  v MŠ Nitrianske Rudno v školskom roku 2018/2019. 
 

    8.   Návrh Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice   

          o navýšenie  členského príspevku obcí na rok 2019.     
 
Región Horná Nitra –Bojnice ţiada Obec Nitrianske Rudno o navýšenie ročného 
členského príspevku od roku 2019 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR 
Región Horná Nitra – Bojnice pod a počtu obyvate ov vo výške 500,- eur. 

          Obec Nitrianske Rudno  je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región  

          Horná Nitra – Bojnice. 

  

          OZ nesúhlasí s navýšením ročného členského príspevku Obce Nitrianske Rudno 

         do Oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR Región Horná Nitra - Bojnice. 
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  9. Návrh Komunitného plánu sociálnych sluţieb Obce Nitrianske Rudno 2018 - 2022. 
 

Komunitný plán sociálnych sluţieb obce je spracovaný v zmysle § 83 zákona  

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách, ktorý je platný od 01. 01. 2009. 
Je to metóda pomocou ktorej môţeme plánovať obsah a rozsah sociálnych sluţieb tak, 
aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Je dôleţitým 
dokumentom v prípade poţadovania finančných prostriedkov (dotácií)  z rozpočtu štátu 

alebo EÚ na zabezpečovanie alebo rozširovanie sociálnych sluţieb v obci.   

 

OZ schva uje  Komunitný plán sociálnych sluţieb Obce Nitrianske  
Rudno 2018 - 2022. 

 

   10. Ţiadosti o prenájmy a prevody majetku obce. 

 
1. Ţiadosť Juraja Kútneho, bytom, 972 26 Nitrianske Rudno. 

    Ţiadate  ţiada o prenájom časti parcely reg. KN-E č. 1-213 – orná pôda, vedená 

    na LV č. 2356, ktorá je vo vlastníctve obce  a nachádza sa v k.ú. Nitrianske 

    Rudno. Parcelu chce vyuţiť na dočasné uskladnenie dreva.   
    Ţiadosť bola prejednaná aj na minulom zasadnutí OZ zo dňa 18. 06. 2018 s tým, ţe  
    sa zisťovali uţívate ské vzťahy na danú parcelu. 
 

OZ  s c h v a  u je  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
 o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zrete a) z á m e r  prenajať majetok obce 

 časť pozemku-  parcela reg. KN-E č. 1 – 213 - orná pôda, vedená na LV č. 2356,   
     k. ú. Nitrianske Rudno nájomcovi  Jurajovi Kútnemu, bytom,  

    972 26 Nitrianske Rudno na dobu 5 rokov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. 

 

2. Erik Kochan a manţelka,  971 01 Prievidza – ţiadosť o odkúpenie  pozemku.  

 
Ţiadatelia ţiadajú o odkúpenie časti pozemku – parcely KN-C č. 352/4 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere cca 126 m2 v k.ú. Nitrianske Rudno na  Ulici Športová. 
Uvedenú parcelu majú záujem odkúpiť z dôvodu, ţe sa nachádza pri ich pozemku 

 na ktorom stavajú rodinný dom. Zároveň je to časť miestnej komunikácie, ktorá nie je  
vyasfaltovaná a rastie tam tráva, ktorú ţiadate  kosí.  
 

OZ  n e s c h v a  u je  zámer predávať časť pozemku - parcela reg. KN-C č. 352/4, 
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nitrianske Rudno pre ţiadate ov Erika Kochana  
a manţelky Jarmily, bytom 971 01 Prievidza.  

 

      3. Ing. Edurad Pánis,  972 26 Nitrianske Rudno – ţiadosť o odkúpenie,  

          respektíve zámenu pozemku. 

 

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

          Jedná sa o parcely v k.ú. Nitrianske Rudno pred Farmou – bitúnok a to : 

- v prípade kúpy – odpredaj časti parcely reg. KN-E č. 1- 213 – orná pôda 

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

      a parcelou KN E 1-217.   

    Ako  dôvod odkúpenia alebo zámeny pozemkov uvádza, ţe plánuje obnoviť oplotenie  
    areálu Farmy pod a stavu vlastníctva.  
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OZ  b e r i e   n a  v e d o m i e  žiadosť Ing. Eduarda Pánisa, , 972 26 Nitrianske Rudno 

          o odkúpenie alebo zámenu pozemku cca 100 m2: 

 odkúpenie časti parcely reg. KN-E č. 1 – 213, orná pôda, LV 2356, k. ú. 

Nitrianske Rudno, 

 zámena časti parcely reg. KN-E č. 1 – 213, orná pôda, LV 2356 za parcelu reg. 

KN – E  č. 1-217, 

 

 OZ  s c h v a  u je     v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb.  
     majetku obcí (dôvod hodný osobitného zrete a) z á m e r  zameniť majetok  
     obce 

 časť parcely reg. KN-E č. 1 – 213, orná pôda, vedená na LV 2356  

      vo vlastníctve obce za časť parcely reg. KN – E  č. 1-217 - TTP, vo vlastníctve    

      Ing. Eduarda Pánisa, bytom 972 26 Nitrianske Rudno. 

 

Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta. Ing. Pánis bude pozemok vyuţívať  
                        na podnikate ský účel. 
Náklady spojené s prevodom nehnute ností hradia účastníci rovnako. 

 

 

11. Rôzne. 
 

   1. Ing. Martin Beňačka, bytom 972 26 Nitrianske Rudno - ţiadosť  
       o opätovné prerokovanie dodatočnej plynofikácie na Ulici Podhorská. 

 

        Predmetom tejto ţiadosti je opätovné preverenie moţnosti a zváţení o dodatočnej 
        plynofikácií na ulici Podhorská. Na územnom celku sa nachádzajú viaceré  
         stavebné pozemky s perspektívou využitia tý hto služie  v budúcnosti.    

 

 
   OZ  b e r i e   n a  v e d o m i e  žiadosť Ing. Martina Beňačku,  9 2 2  Nitrianske Rudno  
    o opätovné prerokovanie dodatočnej plynofiká ie na  Ulici  Podhorská. 

 

   OZ neschva uje zámer rozšírenia plynofikácie na Ulici Podhorská v Nitrianskom  

      Rudne. 

 

2. Monika a Pavol Dianovskí, bytom  972 26 Nitrianske Rudno  

    Vladimír Vrška, bytom 972 26 Nitrianske Rudno - ţiadosť  o predĺţenie lehoty  
      na dokladovanie kolaudačného rozhodnutia. 
 

    Ţiadatelia ţiadajú o predĺţenie lehoty na predloţenie právoplatného kolaudačného 

    rozhodnutia k stavbe „ Skupinové garáţe“. Predĺţenie lehoty ţiadajú do 31.12.2018. 
    Predpokladaný termín kolaudácie sa posunul z dôvodu nepredvídaných udalosti     

    spojené s realizáciou prístupovej komunikácie, ktorá je podmienkou kolaudácie  

     stavby „ Skupinové garáţe“.  
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OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e   ţiadosť manţelov Moniky a Pavla Dianovských,   
bytom Nitrianske Rudno a Vladimíra Vršku, bytom Nitrianske Rudno o predĺţenie  
lehoty na predloţenie právoplatného kolaudačného  rozhodnutia k stavbe »Skupinové  

garáţe« na pozemkoch parcely č. 221/7 aţ 227/12, k. ú. Nitrianske Rudno, najneskôr  
do 31. 12. 2018 z dôvodu nevystavania prístupovej  komunikácie k stavbe.  

 

 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 972 26  Nitrianske Rudno  

   do 31. 12. 2018. 

 

               Ke ţe všetky spisy boli prejednané, starosta obce otvoril  diskusiu.  

 

12.  Diskusia : 

 
Starosta obce informoval, ţe v súčasnosti prebieha rekonštrukcia kultúrneho domu 

v obci, práce pokračujú pod a harmonogramu a do konca októbra by sa mali práce  

ukončiť.  
V mesiaci september sa začne s budovaním chodníka smerom k cintorínu  a budú 

vybudované dva priechody pre chodcov: pri Záhradkárskych potrebách 

 p. Dostálovej a oproti Ulici Jána Bottu.  

alej starosta obce informoval, ţe sme sa zapojili do výzvy o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na Zberný dvor v obci Nitrianske Rudno, 

ktorú vyhlásilo Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky. 
 Starosta obce má opäť záujem sa zapojiť v roku 2019 do výzvy, ktorá bude určená  
na vybudovanie kanalizácie v obci, kde bude posledná  moţnosť sa  prihlásiť.    

 

      Do diskusie sa prihlásil p. Halaška, ktorý sa pýtal, ako je to s čistením potokov 

      pod mostami. Čistia sa len korytá potokov, ale pod mostami to zostáva  nevyčistené 

      a zostávajú tam na alej nánosy. Zdôraznil, ţe má ve ké obavy z prívalových daţ ov  
      a môţe sa stať, ţe rodinné domy na Ulici Jána Bottu budú vytopené. 

 
      Starosta obce odpovedal, ţe to bude riešiť, môţe poskytnúť techniku aj od hasičov, 

      aby sa nánosy odstránili. 

 

      alej sa do diskusie prihlásil p. Harag, ktorý sa pýtal, prečo nebola zvolaná schôdza 

      oh adom rekonštruckie kultúrneho domu. Občania sa mali vyjadriť, či súhlasia s touto 

      rekonštrukciou kultúrneho domu. Obec je v súčasnosti zadlţená na viac ako 12 rokov, 

      lebo finančné prostriedky sú poskytnuté z úveru. Obec sa mala zapojiť do výzvy  
      cez eurofondy, tak ako to robia iné obce. Pri úvere sa obec nemôţe uchádzať  
      o čerpanie eurofondov.   
      Pán Harag zdôraznil, ţe sa mu nepáčí, ke  sa nánosy z čistenia korytov potoka   

      vyváţajú na urbárke pozemky. Čo sa týka prevádzkových  zamestnancov, tak  treba  

      zváţiť, čí ich  obec potrebuje. Sluţby v obci, ako je vývoz komunálneho odpadu, nám  

      môţe zabezpečovať aj firma, tak je to zauţívané v iných obciach.     
 

      Starosta obce odpovedal, ţe deväť poslancov dostalo mandát od občanov, aby    

      zastupovali túto obec a rozhodovali čo v obci treba robiť a ako ju zve adiť. 
      Starosta obce je ve mi spokojný s poslancami OZ, vyzdvihol ich dobrú spoluprácu  
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pri riešení rôznych úloh a problémov. Rekonštrukcia kultúrného domu sa rieši dlhodobo, 
najprv sa dal vypracovať projekt, vybavovalo sa stavebné povolenie a taktieţ bolo  

vyhlásené  verejné obstarávanie. Na rekonštrukcie kultúrnych domov nie sú uţ dlhodobo 

vyhlásené ţiadne výzvy či dotácie. Pokia  by sme neriešili kompletnú modernizáciu 
z úveru, pri ktorom dostala obec úrokovú sadzbu 0,9%, čo je ove a niţšie percento ako 

ročná inflácia, mohlo by sa stať, ţe zasadačka obecného úradu by bola alších 

 20 - 30 rokov v dezolatnom stave. Obec je po finančnej stránke na tom dobre a splácanie 

úveru bezproblémovo zvládne .  

  

alej starosta obce reagoval na vývoz komunálneho odpadu, ţe urobí všetko preto, aby  

sme vývoz komunálneho  a triedeného odpadu riešili s vlastnými zamestnancami , lebo je 

to stále pre obec ekonomicky výhodné. Pokia  pristúpime k zmene, automatický porastú 

poplatky za odpad ako v iných obciach. V súčasnosti je beţný poplatok za komunálny 
odpad na osobu 20,- aţ 24,- eur/rok.  V našej obci sa  snaţíme poplatok udrţať na 16,- eur  

na osobu a rok. 

 

13. Záver : 
 

        Ke ţe sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta obce po akoval všetkým za účasť   
 a ukončil zasadnutie OZ o 20.00 hodine. 

   

       Prijaté uznesenia :  

 

Uznesenie č. 6/2018 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupite stva v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo dňa 10. septembra 2018. 

 

A. Berie na vedomie : 

 
1. Overovate ov zápisnice v zloţení p. Jána Výškrabku,  p. Ing. uboša Hronca  

a určenie  zapisovate ky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu. 

 
2. Plnenie a čerpanie finančných prostriedkov k 30. 06. 2018 Základnej školy Nitrianske  

Rudno. 

 

3. Čerpanie finančných prostriedkov k 30. 06. 2018 Materskej školy Nitrianske Rudno. 
 

      4. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30. 06. 2018.  

 

      5. Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  
          výchovno-vzdelávacieho procesu a o naplnení tried v MŠ Nitrianske Rudno v školskom 

          roku 2018/2019. 
 

6. Žiadosť Ing. Eduarda Pánisa, bytom 972 26 Nitrianske Rudno o odkúpenie alebo  

        zámenu pozemku cca 100 m2: 

 odkúpenie časti parcely reg. KN-E č. 1 – 213, orná pôda, LV 2356, k. ú. 

Nitrianske Rudno, 

 zámena časti parcely reg. KN-E č. 1 – 213, orná pôda, LV 2356 za parcelu reg. 

KN – E  č. 1-217. 
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7. Žiadosť Ing. Martina Beňačku, bytom  972 26 Nitrianske Rudno o opätovné    

       prerokovanie dodatočnej plynofiká ie na  ulici  Podhorská. 

 

 

      8.  Ţiadosť manţelov Moniky a Pavla Dianovských,  bytom Nitrianske Rudno   

a Vladimíra Vršku, bytom Nitrianske Rudno o predĺţenie lehoty     
na predloţenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe »Skupinové   
garáţe« na pozemkoch parcely č. 221/7 aţ 227/12, k. ú. Nitrianske Rudno,  
najneskôr do 31. 12. 2018 z dôvodu nevystavania prístupovej komunikácie k stavbe.              

 

 

B. Volí :   

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

Kluvanec. 

 

 

    C. Schva uje :   
 
          1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 10. 09. 2018. 

 
          2.  Komunitný plán sociálnych sluţieb Obce Nitrianske Rudno 2018 – 2022. 

 
3. V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný   
     osobitného zrete a)  z á m e r  prenajať majetok obce 

 časť pozemku-  parcela reg. KN-E č. 1 – 213 - orná pôda, vedená na LV č. 2356,   
    k. ú. Nitrianske Rudno nájomcovi  Jurajovi Kútnemu, bytom  

    972 26 Nitrianske Rudno na dobu 5 rokov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. 

 
           4.  V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb.  majetku obcí (dôvod hodný   

                osobitného zrete a) z á m e r  zameniť majetok  obce 

 časť parcely reg. KN-E č. 1 – 213, orná pôda, vedená na LV 2356  

      vo vlastníctve obce za časť parcely reg. KN – E  č. 1-217 - TTP, vo vlastníctve    

      Ing. Eduarda Pánisa, bytom 972 26 Nitrianske Rudno.     

                  

Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta. Ing. Pánis bude pozemok vyuţívať  
                        na podnikate ský účel. 
Náklady spojené s prevodom nehnute ností hradia účastníci rovnako. 

   

 

 

D. Neschva uje : 
 

       1. Zámer rozšírenia plynofikácie na ulici Podhorská v Nitrianskom Rudne.  

 
                   2. Zámer predávať časť pozemku – parcela reg. KN-C č. 352/4 – zastavané plochy  

           a nádvoria, k.ú. Nitrianske Rudno pre ţiadate ov Erika Kochana a manţelky 

           Jarmily, trvale bytom Prievidza. 
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E. Súhlasí : 

 
1.  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. 2018. 

  

 

 

 

 

F. Nesúhlasí :  
  

1. S navýšením ročného členského príspevku Obce Nitrianske Rudno  
      do Oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR Región Horná  

      Nitra – Bojnice. 

 

 

 

 

 

 

 

     Overovatelia zápisnice : 

 

  

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

  

     Ján Výškrabka                                                                      …………………………. 
   

      Zapisovate ka : 
 

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

 

 

 

 

 

V Nitrianskom Rudne dňa  10. 09. 2018.                                     Robert Štrbák                                                                                          

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záznam o hlasovaní poslancov obecného zastupite stva na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupite stva v Nitrianskom Rudne dňa 10. 9. 2018 

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 NO                   

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 

                 0  zdržal sa hlasovanie 

B. Volí :  
          1. Návrhovú komisiu v zložení :  predseda – JUDr. Milan Sobota a Ing. Róbert   

              Kluvanec. 

 

C. Schvaľuje :  
 

           2. Program rokovania OZ zo dňa 10. 09. 2018. 

 

           3.  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Nitrianske Rudno 2018 – 2022. 

 

           4.V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod   
     hodný  osobitného zrete a)  z á m e r  prenajať majetok obce 

 časť pozemku-  parcela reg. KN-E č. 1 – 213 - orná pôda, vedená na LV č. 2356,   
    k. ú. Nitrianske Rudno nájomcovi  Jurajovi Kútnemu, bytom 972 26 Nitrianske 

    Rudno na dobu 5 rokov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. 

 
           5.  V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb.  majetku obcí (dôvod hodný   

                osobitného zrete a) z á m e r  zameniť majetok  obce 

 časť parcely reg. KN-E č. 1 – 213, orná pôda, vedená na LV 2356  

      vo vlastníctve obce za časť parcely reg. KN – E  č. 1-217 - TTP, vo vlastníctve    

      Ing. Eduarda Pánisa, bytom  972 26 Nitrianske Rudno.     

                  

D. Neschvaľuje : 

 
       6. Zámer rozšírenia plynofikácie na ulici Podhorská v Nitrianskom Rudne.  

 
                   7. Zámer predávať časť pozemku – parcela reg. KN-C č. 352/4 – zastavané plochy  



           a nádvoria, k.ú. Nitrianske Rudno pre žiadate ov Erika Kochana a manželky 

           Jarmily, trvale bytom Prievidza. 

 

 

 

 

 

 

E. Súhlasí : 

 
8.  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. 2018. 

  

 

 

F. Nesúhlasí :  
  

9. S navýšením ročného členského príspevku Obce Nitrianske Rudno  
   do Oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR Región Horná  

    Nitra –  Bojnice. 

 

 
 


