
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 5. novembra 2018 
 

Prílohy : 
 

 

1. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 23.10. 2018 

      

 2. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ k 30. 09. 2018. 

 

3.Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno. 
 

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

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
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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 

                           Ján Výškrabka  -  ospravedlnený 

                            

                          Prítomní :  Renáta Divékyová – riadite ka materskej školy 

                                            Mgr. Martin Škraban 

 

                              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. 09. 2018. 

6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch  
   a podmienkach v školskom roku 2017/2018. 
7. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 23. 10. 2018. 

8. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.     

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.  

   

2. Predniesol program rokovania obecného zastupite stva.   

 

       Program rokovania bol jednomyse ne schválený prítomnými poslancami.  
          

3. Do návrhovej komisie navrhol za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena Milana 

Kútneho.      

        Za zapisovate ku určil Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.  
 

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

       Kútny.   
 

 4. Starosta obce navrhol za overovate ov zápisnice p. Vieru Jurenkovú a Ing. uboša Hronca.    

 

 

    OZ berie na vedomie overovate ov zápisnice v zloţení p. Viery Jurenkovej,  

    p. Ing. uboša Hronca  a určenie zapisovate ky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného    
    úradu. 
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5. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno k 30. 09. 2018. 

/Tvoria prílohu zápisnice/. 

             

            Pravidelne štvrťročne materská škola a základná škola predkladajú správy o plnení  
           a čerpaní rozpočtu. 
 

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

             

            OZ berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu k 30. 09. 2018 Základnej školy 

            Nitrianske Rudno.   

 

           OZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov k 30. 09. 2018 Materskej  

           školy Nitrianske Rudno. 
 

6.   Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno, jej 
výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2017/2018 

/ Tvoria prílohu zápisnice/. 
  

            Kaţdoročne do 31. 10. sú riaditelia škôl povinní predloţiť svojmu zria ovate ovi  
            Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  
            a školských zariadení  za predchádzajúci školský rok.  
 

            Správy predloţili a podrobne informovali na zasadnutí OZ riadite ka materskej školy  
            p. Renáta  Divékyová a p. riadite  základnej školy Mgr. Martin Škraban.  
 

 

 OZ  s c h v a  u j e:  

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch  
a podmienkach v  školskom roku 2017/2018. 

           

             OZ s ch v a  u j e : 

     Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch  
     a  podmienkach v  školskom roku 2017/2018. 

  

7.   Správa o plnení rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 23.10.2018. / Tvorí prílohu   
  zápisnice/. 

 

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

             a čerpania k 23. 10. 2018 zodpovedá uvedenému obdobiu. 
 

           OZ berie na vedomie správu o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Nitrianske  
            Rudno k 23. 10. 2018. 

 

8.   Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. (Správa tvorí     
       prílohu tejto zápisnice). 

 

             Správa hlavného kontrolóra obce sa podáva v súlade s § 18f, odsek (1) písmeno d)    
           zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupite stvu.  
          Správu predloţil a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. 
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Kontrolná činnosť bola vykonaná v mesiacoch júl – september  a bola zameraná na: 

- inventarizáciu peňaţných prostriedkov v pokladni obce 

- kontrolu výberu výšky správnych poplatkov v II. polroku 2017 

- kontrolu dodrţiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb 
v hotovosti v roku 2017 

- kontrolu dodrţiavania VZN č. 1/2017 o výške príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa a ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 
a ţiaka v školských zariadeniach v zria ovate skej pôsobnosti obce 
Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto úhrady v MŠ a ZŠ 
Nitrianske Rudno v prvom polroku 2018. 

 

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

            kontrol. 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.  
      (Tvorí prílohu zápisnice). 

 

 Hlavný kontrolór obce predloţil Plán kontrolnej činnosti na obdobie  
 október 2018 – marec 2019  a podrobne informoval na čo bude zameraná kontrolná      
 činnosť. 
 

 OZ schva uje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  október 2018 –       

marec 2019. 

 

    10.  Ţiadosti o prenájmy a prevody majetku obce. 

 

1. Ţiadosť Juraja Kútneho,  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.   
    

  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 o výmere 1 420 m2, 

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 

     za cenu 0,20 €/m2/rok.  

 

   Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta. Ţiadate  sa o pozemok dlhodobo   
    stará a bude ho udrţiavať na vlastné náklady. 
 

2. Peter Šurkala a Andrea Šurkalová , 972 26 Nitrianske Rudno –    

     vyjadrenie k vlastníckemu a uţívate skému k pozemku. 

 

     Jedná sa o pozemok - parcela reg. CKN č. 535/1 – orná pôda o výmere 552 m2 

     nachádzajúci sa  na ulici Okruţná za rodinným domom manţelov Šurkalovcov. 

     Ţiadatelia majú záujem uvedenú parcelu uţívať a v budúcnosti ju odkúpiť. 
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Poslanci OZ navrhli uvedenú parcelu ponúknuť na predaj  vlastníkom pri ahlých 
nehnute nosti. Obec s jej vyuţitím neráta, nako ko  nie je k nej zabezpečený prístup. 

 

        OZ b e r i e   n a  v e d o m i e  ţiadosť Petra Šurkalu a Andrey Šurkalovej,  
         972 26 Nitrianske Rudno o prenájom pozemku – parcela č. 535/1, orná pôda  
         o výmere 552 m2 vedenej na LV č.1., k. ú.  Nitrianke Rudno. 

 

         OZ  neschva uje   z á m e r  prenajať majetok obce pozemok – parcela č. 535/1,   
         orná pôda o výmere 552 m2 vedenej na LV č. 1, k. ú. Nitrianke Rudno pre Petra  

         Šurkalu a manţelku Andreu, obaja trvale bytom Nitrianske Rudno.  

 

        OZ odporúča  obecnému úradu v Nitrianskom Rudne ponúknuť na odkúpenie      
        pozemok   - parcela č. 535/1, orná pôda o výmere 552 m2 vedenej na LV č.1.,  
        k. ú.  Nitrianke Rudno  majite om pri ahlých nehnute ností. 

 

4. JUDr. Štefan Ševčík bytom  971 01 Prievidza – Ţiadosť o bezodplatné uţívanie 
nehnute nej veci. 

 

Ţiadate  ţiada vo svojej ţiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu formou výpoţičky 

na bezodplatné uţívanie  časti nehnute nosti (trávnatá plocha)– parcely  

reg. KN C č. 352/4  nachádzajúca sa na ulici Športová, ktorá slúţi ako prístupová cesta 
k ţiadate ovi ale aj iným vlastníkom nehnute nosti.  Ţiadate  má záujem túto trávnatú 
plochu trvalé bezodplatne udrţiavať a zve a ovať formou kosenia, hrabania trvalého 
trávneho porastu, výsadby flóry a podobne.   

 

Poslanci OZ sa dohodli ponechať uvedenú  parcelu ako prístupovú komunikáciu 
k pri ahlým pozemkom a vlastníkom nehnute nosti. 
  

 

        OZ   berie na vedomie  ţiadosť JUDr. Štefana Ševčíka,  971 01 Prievidza  

       o bezplatné uţívanie časti  pozemku -  parcela reg. KN-C č. 352/4, zastavaná plocha 

       a nádvoria, k. ú. Nitrianske Rudno. 

 

        OZ  neschva uje  zámer prenajať časť pozemku - parcela reg. KN-C č. 352/4,  
        zastavaná   plocha a nádvoria,   k. ú. Nitrianske Rudno pre JUDr. Štefana Ševčíka  

        bytom   971 01 Prievidza.              

 

4.  Atilla Saliji A. Hlinku , 971 01 Prievidza – Ţiadosť o prenájom pozemku  
- parcely č. 611/8 – v k.ú. Nitrianske Rudno 

 

Ţiadate  ţiada o prenájom pozemku – parcely reg. KN C č. 611/8 – zastavané plochy  
a nádvoria za účelom umiestnenia a prevádzkovania zmrzlinového stánku na dobu  
12 rokov. Uvedená parcela sa nachádza pred predajňou „ Remeselník“. 
 

alej ţiadate  ţiada o predĺţenie lehoty – do konca apríla 2019 na odstránenie 
zmrzlinového stánku z doteraz prenajatého pozemku – parcely reg. KN C č. 227/1 

z dôvodu prípravy sa napojenia na inţ. siete a následnej demontáţe a montáţe 
zmrzlinového stánku.  
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OZ  b e r i e   n a  v e d o m i e: 

 

a) ţiadosť Atillu Salijiho, A. Hlinku  971 01 Prievidza  o prenájom časti pozemku – 

parcela č. 611/8,  vedenej na LV č.1., k. ú.  Nitrianke Rudno,  
     na umiestnenie zmrzlinového stánku  od 1. mája 2019 na dobu 12 rokov. 

 

b) ţiadosť Atillu Salijiho, A. Hlinku, 971 01 Prievidza  o prenájom časti pozemku – 

parcela č. 227/1,  vedenej na LV č. 1, k. ú.  Nitrianke Rudno,  
      na umiestnenie zmrzlinového stánku  od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019. 
 

 

OZ  s c h v a  u j e:   

 

a) v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod 
hodný osobitného zrete a) prenajať majetok obce 

 časť pozemku -  parcela č. 611/8,  vedenej na LV č. 1., k. ú.  Nitrianke 
Rudno, nájomcovi Atillovi Salijimu, A. Hlinku, 971 01 Prievidza 

       od 1. 5.  2019  na dobu 10 rokov, 

 

                         Odôvodnenie: Nájomca si na prenajatom pozemku umiestní zmrzlinový 
stánok, čím  sa zvýši ponuka sluţieb pre obyvate ov obce. 

 

 

b)   v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod 
hodný osobitného zrete a) prenajať majetok obce 

 časť pozemku -  parcela č. 227/1  vedenej na LV č. 1., k. ú.  Nitrianke 
Rudno, nájomcovi Atillovi Salijimu, A. Hlinku, 971 01 Prievidza 

     od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019. 

 

                 Odôvodnenie: Nájomca si na prenajatom pozemku umiestní zmrzlinový  
                                         stánok, čím sa zvýši ponuka sluţieb pre obyvate ov obce. 

 

 

           11. Rôzne. 
 

                 Po prerokovaní všetkých ţiadostí, JUDr. Milan Sobota predloţil na rokovanie 

         Dohodu o vydaní nehnute nosti v zmysle ust. § 2 ods. 1 a § 5 ods. 2 zákona č. 161/2005   
         Z. z.  o navrátení vlastníctva k nehnute ným veciam cirkvám a náboţenským  
        spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnute nostiam. 
 

          Predmetom tejto dohody je vydanie a navrátenie vlastníctva církvi  v zmysle zákona 

         č. 161/2005 Z.z. k nehnute nostiam  vedené na LV č. 1  v podiele 1/1: 

 

          parcela reg  KN C č. 803 orná pôda o výmere 3 036 m2 

          parcela reg. KN C č. 328 orná pôda o výmere 590 m2 

          parcela reg. KN E č. 500 orná pôda o výmere  2 455 m2  

          parcela reg. KN E č. 425/1 orná pôda o výmere 2 796 m2 vedená na LV č. 2356. 
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 OZ schva uje Dohodu o vydaní nehnute nosti v zmysle ust. § 2 ods. 1 a § 5 ods. 2     zákona 
č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnute ným veciam cirkvám a náboţenským 
spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnute nostiam ( alej aj ako „ zákon  
č. 161/2005 Z. z“) ( alej len ako „Dohoda“)  
 

uzavretú medzi: 
 

Povinnou osobou:  Obec Nitrianske  Rudno  

                                 so sídlom: Hlavná č. 1/82 , 972 26 Nitrianske Rudno  

                                 IČO: 00 318 345 

                                  zast. Robert Štrbák, starosta obce  
                                  ( alej len ako „ povinná osoba“) 

 

a 

  

Oprávnenou osobou :  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitrianske Rudno 

                                    so sídlom Školská č. 499,  972 26 Nitrianske Rudno  
                                    IČO: 319 250 57 

                                    zast. Mgr. Viktor Mičuda, farár 
                                     ( alej len ako „ oprávnená osoba“) 
 

za účelom vydania a navrátenia vlastníctva církvi  v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z. 
k nehnute nostiam nachádzajúcich sa v k.ú. Nitrianske Rudno v podiele: 1/1 

 vedené na LV č. 1: 
    

          parcela reg  KN C č. 803 orná pôda o výmere 3 036 m2 

          parcela reg. KN C č. 328 orná pôda o výmere 590 m2 

          parcela reg. KN E č. 500 orná pôda o výmere  2 455 m2  

          parcela reg. KN E č. 425/1 orná pôda o výmere 2 796 m2 vedené na LV č. 2356 

 

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

12.  Diskusia : 

 

Starosta obce informoval, ţe dnes prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý 

odovzdal Dobrovo nému hasičskému zboru v Nitrianskom Rudne protipovodňový vozík.   

alej starosta obce informoval, ţe sa dokončujú chodníky v obci, plánuje sa rozšírenie 
kamerového systému.  
Slávnostné otvorenie kultúrneho domu  chce spojiť s vianočným koncertom, alej 
pripomenul, ţe v sobotu dňa 10. 11. 2018 sa budú konať komunálne vo by, v piatok  

dňa 9. 11. 2018 bude lampiónový sprievod a pre deti bude pripravené malé občerstvenie 
a taktieţ  ako kaţdý rok  plánuje zorganizovať pre deti v mesiaci december  stretnutie 

s Mikulášom pri studničke. 
 

Do diskusie sa zapojil p. Milan Kútny, ktorý upozornil na dom smútku, ţe by bolo dobré 

zrekonštruovať sociálne zariadenie a pred pohrebným obradom dôkladne  dbať na čistotu 

a poriadok.  
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Ing. Róbert Kluvanec sa pýtal, ako je to s prevádzkovaním ATC s.r.o. Nitrianske Rudno 

a či má obec  uhradené finančné prostriedky za prenájom, pretoţe súkromníkom neboli 
vyplatené finančné prostriedky.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe ATC s.r.o. Nitrianske Rudno  má v prenájme p. Dobiš 
z Lipníka a nájom bol uhradený obci plnej výške.   
 

   

 

13. Záver : 
 

          Ke ţe sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta obce po akoval poslancom OZ,   

p. riadite ke materskej školy a p. riadite ovi základnej školy  za dobrú spoluprácu, 
trpezlivosť, ústretovosť a verí ţe táto vzájomná spolupráca bude trvať aj na alej. 
 

        Mgr. Martin Škraban - riadite  školy a p. Renáta Divékyová - riadite ka materskej 
školy po akovali starostovi obce ale aj poslancom OZ za ústretovosť,ochotu a spoluprácu 
a taktieţ ve ke po akovanie patrilo aj zamestnancom prevádzky.    

   

          

 Starosta obce po akoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 20.00 hodine. 
   

       Prijaté uznesenia :  

 

Uznesenie č. 7/2018 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupite stva v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo dňa 5. novembra 2018. 

 

A. Berie na vedomie : 

 

1. Overovate ov zápisnice v zloţení p. Viery Jurenkovej, p. Ing. uboša Hronca  
a určenie  zapisovate ky Ivety Šílovej – pracovníčky obecného úradu. 

 

2. Plnenie a čerpanie finančných prostriedkov k 30. 09. 2018 Základnej školy Nitrianske  
Rudno. 

 

3. Čerpanie finančných prostriedkov k 30. 09. 2018 Materskej školy Nitrianske Rudno. 
 

      4.    Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 23. 10.  2018.  

  

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

5. Ţiadosť Petra Šurkalu a Andrey Šurkalovej,  972 26 Nitrianske  Rudno o prenájom  
       pozemku – parcela č. 535/1 – orná pôda o výmere 552 m2 vedenej  na LV č. 1,  
       k.ú. Nitrianske Rudno. 

 

       7.  Ţiadosť JUDr. Štefana Ševčíka, E. M. Šoltésovej 772/1,  971 01 Prievidza  o bezplatné   
           uţívanie časti  pozemku -  parcela reg. KN-C  č. 352/4, zastavaná plocha a nádvorie,   

           k. ú. Nitrianske Rudno. 
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           8.a)  Žiadosť Atillu Salijiho,    Prievidza  o pre ájo  časti poze ku –        

                    par ela č. / ,  vede ej a LV č. ., k. ú.  Nitria ke Rud o, a u iest e ie z rzli ového   
                   stá ku  od . ája  a do u  rokov, 

 

b)   ţiadosť Atillu Salijiho,  971 01 Prievidza  o prenájom časti pozemku – parcela 

     reg. C  č. 227/1,  vedenej na LV č. 1, k. ú.  Nitrianke Rudno,  
      na  umiestnenie zmrzlinového stánku  od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.         

 

B. Volí :   
 

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

 

    C. Schva uje :   
 

          1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 05. 11. 2018. 

 

          2.  Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch 

               a  podmienkach v  školskom roku 2017/2018. 

 

3.  Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch  
     a podmienkach v  školskom roku 2017/2018. 

 

          4.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce október 2018 – marec 2019. 

 

           5.  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 o výmere 1 420 m2, 

vedená na LV č. 2356,  k. ú. Nitrianske Rudno nájomcovi  Jurajovi Kútnemu,  
     972 26 Nitrianske Rudno na dobu 5 rokov   od 1. 1. 2019  do 31. 12. 2023  

      za cenu 0,20 €/m2/rok.  

 

    Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta. Ţiadate  sa o pozemok dlhodobo  
                           stará a bude ho udrţiavať na vlastné náklady. 

 

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

                    časť pozemku -  parcela č. 611/8,  vedenej na LV č. 1., k. ú.  Nitrianke Rudno,         
                    nájomcovi Atillovi Salijimu,  971 01 Prievidza  od 1. 5.  2019  na dobu 10 rokov, 

 

                 Odôvodnenie: Nájomca si na prenajatom pozemku umiestní zmrzlinový stánok,  

                                         čím sa zvýši ponuka sluţieb pre obyvate ov obce. 
 

     b)    v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí     
(dôvod hodný osobitného zrete a) prenajať majetok obce 

časť pozemku -  parcela č. 227/1  vedenej na LV č. 1., k. ú.  Nitrianke Rudno, 
nájomcovi Atillovi Salijimu, A. Hlinku, 971 01 Prievidza   
od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019. 

 

         Odôvodnenie: Nájomca si na prenajatom pozemku umiestní zmrzlinový  
                                 stánok, čím sa zvýši ponuka sluţieb pre obyvate ov obce. 
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           7.  Dohodu o vydaní nehnute nosti v zmysle ust. § 2 ods. 1 a § 5 ods. 2 zákona 

               č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnute ným veciam cirkvám 

                a náboţenským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnute nostiam  
               ( alej aj ako „ zákon č. 161/2005 Z. z“)  ( alej len jako „ Dohoda“) 
                                   

uzavretú medzi: 
 

Povinnou osobou:  Obec Nitrianske  Rudno  

                                 so sídlom: Hlavná č. 1/82 , 972 26 Nitrianske Rudno  
                                 IČO: 00 318 345 

                                  zast. Robert Štrbák, starosta obce  
                                  ( alej len ako „ povinná osoba“) 

 

a 

  

Oprávnenou osobou :  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitrianske Rudno 

                                    so sídlom Školská č. 499,  972 26 Nitrianske Rudno  
                                    IČO: 319 250 57 

                                    zast. Mgr. Viktor Mičuda, farár 
                                     ( alej len ako „ oprávnená osoba“) 
 

za účelom vydania a navrátenia vlastníctva církvi  v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z. 
k nehnute nostiam nachádzajúcich sa v k.ú. Nitrianske Rudno v podiele: 1/1 

 vedené na LV č. 1: 
    

          parcela reg  KN C č. 803 orná pôda o výmere 3 036 m2 

          parcela reg. KN C č. 328 orná pôda o výmere 590 m2 

          parcela reg. KN E č. 500 orná pôda o výmere  2 455 m2  

          parcela reg. KN E č. 425/1 orná pôda o výmere 2 796 m2 vedené na LV č. 2356. 
 

 

D. Neschva uje : 

 

           1. Zámer prenajať časť pozemku - parcela reg. KN-C č. 352/4 - zastavaná  plocha  

              a nádvorie,   k. ú. Nitrianske Rudno pre JUDr. Štefana Ševčíka  
               bytom 971 01 Prievidza.              

     

           2. Z á m e r  prenajať majetok obce pozemok – parcela č. 535/1-    orná pôda  
             o výmere 552 m2 vedenej na LV č. 1, k. ú. Nitrianke Rudno pre Petra Šurkalu 

             a manţelku Andreu, obaja trvale bytom  Nitrianske Rudno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

E. Odporúča : 

 

 

     1.   Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne ponúknuť na odkúpenie      
           pozemok   - parcela č. 535/1, orná pôda o výmere 552 m2 vedenej na LV č.1.,  
           k. ú.  Nitrianke Rudno  majite om pri ahlých nehnute ností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Overovatelia zápisnice : 
 

  

     Viera Jurenková                                                                  .............................................. 
  

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

      Zapisovate ka : 
 

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

 

 

 

 

 

V Nitrianskom Rudne dňa  05. 11. 2018.                                     Robert Štrbák                                                                                          

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Záznam o hlasovaní poslancov obecného zastupite stva na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupite stva v Nitrianskom Rudne dňa 05.11. 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 / /  / / /  / / / / / /       

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

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

Ing. Martin Špánik 

Viera Jurenková 

/ 

/ 

/ 

/      

/ 

      /       

/ 

/          

/ 

   / 

/ 

    /  

   / 

   / 

/ 

  / 

   /  

    /    

/ 

/ 

   /  

   / 

 

  

  

 

   

 

Ján Výškrabka NO  

 

              

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 Milan Kútny   

               

C. Schvaľuje :  
          2.. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 05. 11. 2018. 

 

          3.  Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch 

              a  podmienkach v  školskom roku 2017/2018. 

 

4.  Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch  
     a podmienkach v  školskom roku 2017/2018. 

 

          5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce október 2018 – marec 2019. 

 

           6. 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 o výmere 1 420 m2, vedená 
na LV č. 2356,  k. ú. Nitrianske Rudno nájomcovi  Jurajovi Kútnemu,  

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

      za cenu 0,20 €/m2/rok.  

 

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

 časť pozemku -  parcela č. 611/8,  vedenej na LV č. 1., k. ú.  Nitrianke Rudno, 
nájomcovi Atillovi Salijimu,  971 01 Prievidza  od 1. 5.  2019  



       na dobu 10 rokov, 

 

     b)    v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí     
(dôvod hodný osobitného zrete a) prenajať majetok obce 

              časť pozemku -  parcela č. 227/1  vedenej na LV č. 1., k. ú.  Nitrianke Rudno,   
              nájomcovi Atillovi Salijimu, A. Hlinku  971 01 Prievidza   
              od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019. 

 

 

           8.  Dohodu o vydaní nehnute nosti v zmysle ust. § 2 ods. 1 a § 5 ods. 2 zákona 

               č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnute ným veciam cirkvám 

                a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnute nostiam  
               (ďalej aj ako „ zákon č. 161/2005 Z. z“)  ( ďalej len jako „ Dohoda“) 
                                   

 

D. Neschvaľuje : 

 

           9.     Zámer prenajať časť pozemku - parcela reg. KN-C č. 352/4 - zastavaná  plocha  

                    a nádvorie,   k. ú. Nitrianske Rudno pre JUDr. Štefana Ševčíka  
                    bytom   971 01 Prievidza.              

     

           10 . Z á m e r  prenajať majetok obce pozemok – parcela č. 535/1-    orná pôda  
                  o výmere 552 m2 vedenej na LV č. 1, k. ú. Nitrianke Rudno pre Petra Šurkalu 

                  a manželku Andreu, obaja trvale bytom  Nitrianske Rudno.  

 

E. Odporúča : 

 

            11.   Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne ponúknuť na odkúpenie      
                    pozemok   - parcela č. 535/1, orná pôda o výmere 552 m2 vedenej na LV č.1.,  
                    k. ú.  Nitrianke Rudno  majite om pri ahlých nehnute ností. 
 


