
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 5. decembra 2016 
 

Prílohy : 
 

1.  Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ, ZŠ  a obce Nitrianske Rudno 

      

 2.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za IV. štvrťrok 2016             

       

  3. Návrh rozpočtovej zmeny na rok  2016 – rozpočtové opatrenie č.11  

 

4. Návrh a doplnok č. 2 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku....  

 

 5. Návrh a doplnok č.1 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií školstva 

 

 6. Návrh rozpočtu  a rozpočet obce na roky 2017 – 2019. 

 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019. 
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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. Martin Špánik  - ospravedlnený 

                           Ing. Rudolf Hronec - ospravedlnený 

                           JUDr. Milan Sobota - ospravedlnený 

 

                               Prítomní :  4-ia 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.  Nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupite stva 

6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno  
    za školský rok  2015/2016. 
7. Plnenie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy Nitrianske    
    Rudno k 31.09.2016 

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

9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2016. 
10. Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno. 

11.  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencii obce 

      na úseku školstva. 
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2017 až 2019. 
13. Rôzne 

      - návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2016, 

      - proces obstarávania a schva ovania ÚPD, 
      - žiadosti miest Partizánske a Nováky o poskytnutie finančného príspevku pre deti 
        prijaté do centier vo ného času. 
14. Diskusia 

15. 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 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 Jána Výškrabku a za člena Milana Kútneho.     
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    OZ volí návrhovú komisiu v zložení : predseda Ján Výškrabka 

                                                                    člen Milan Kútny 

     

 
4. Starosta obce navrhol za overovate ov zápisnice Ing. Róberta Kluvanca a Ing. uboša  
      Hronca.     

 

     OZ berie na vedomie overovate ov zápisnice v zložení Ing. Róberta Kluvanca 

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

 
5. Dňa 3.10.2016 sa vzdal mandátu poslanca obecného zastupite stva v Nitrianskom 

Rudne p. Vladimír Vrška. 
Starosta obce informoval, ţe v súlade so zákonom o vo bách oznámil túto skutočnosť   

            na úradnej tabuli obce. 

            Ak sa uprázdni v obecnom zastupite stve mandát, nastupuje za poslanca obecného  
           zastupite stva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom   
           obvode, ale nebol zvolený za poslanca. 

             

           Na uvo nený mandát pod a výsledkov volieb nastupuje p. Viera Jurenková,  
          ktorá v roku 2014 vo vo bách do orgánov samosprávy obcí získala vo volebnom  
          obvode č.1 ako náhradníčka najväčší počet hlasov (364).  
           Pod a zákona o obecnom zriadení skladá poslanec v takomto prípade poslanecký s ub  
           na prvom zasadnutí obecného zastupite stva, ktorého sa zúčastní. 
           Starosta obce poţiadal prítomnú p. Vieru Jurenkovú, aby zloţila s ub poslanca  
          Obecného  zastupite stva v Nitrianskom Rudne. 

        

             

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

 
ţe  poslancovi OcZ v Nitrianskom Rudne Vladimírovi Vrškovi, bytom 

  Nitrianske Rudno, vzdaním sa mandátu zanikol mandát poslanca OcZ      

v Nitrianskom Rudne  dňa 3. 10. 2016 v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona             

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
 

II.   OZ  k o n š t a t u j e, 

 
a) ţe zánikom mandátu  poslanca  sa uprázdnil mandát poslanca  OcZ 

v Nitrianskom Rudne,  a ako náhradníčka nastupuje kandidátka Viera Jurenková, 

bytom Nitrianske Rudno, ktorá získala najväčší počet platných hlasov  
     vo vo bách do orgánov samosprávy obce Nitrianske Rudno,  
     konaných  dňa 15. 11. 2014. 

 

b) ţe Viera Jurenková, bytom  Nitrianske Rudno zloţila zákonom predpísaný s ub 
poslanca Obecného  zastupite stva v Nitrianskom Rudne. 
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6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno  
      za školský rok 2015/2016.  

            Správa je vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 

            zo dňa 16.12.2005. 
            

           O výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno podrobne  

           informoval  Mgr. Martin Škraban – riadite  základnej školy a okrem toho po akoval 
           starostovi obce, poslancom obecného zastupite stva a hlavnému kontrolórovi obce  

           za výbornú doterajšiu spoluprácu.   
 

           OZ schva uje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Nitrianske Rudno  
           za školský rok 2015/2016. 
         

7. Plnenie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy 
Nitrianske  Rudno k 30.09.2016 / Plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ tvoria prílohu tejto 

zápisnice /. 

 
Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno prečítal a informoval 

Ing. Peter Rambala. 

 

 OZ berie na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 30.09.2016 od MŠ 

 Nitrianske Rudno.  
 

OZ berie na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 od Základnej 

školy Nitrianske Rudno.     
 

8. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol. 
/ Správa je  prílohou tejto zápisnice /.  

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

- Kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci  

       september 2016. 

- Kontrola stavu záväzkov a poh adávok obce k 30.09.2016 a celkového dlhu 

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

                   -    Inventarizácia peňaţných prostriedkov v pokladni MŠ Nitrianske Rudno.  
 

             OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o kontrole činnosti  
             a výsledku kontrol za IV. štvrťrok 2016.    
 

9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2016. / Tvorí prílohu tejto zápisnice / .  

   
               Finančná komisia s ekonómkou obce pripravili návrh rozpočtovej zmeny –  

               rozpočtové opatrenie č.11. 
               Návrh rozpočtovej zmeny predloţil a informoval Ing. Peter Rambala. 

 

                Dôvodom je zmena rozpočtu v beţných výdavkoch v rámci kapitoly verejného  

                osvetlenia vo výške 2 800,00 €. Výdavok pouţitý na úhradu faktúry za objednané   
                vianočné osvetlenie obce.                
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Ke ţe k návrhu rozpočtovej zmeny neboli ţiadne pripomienky, predseda návrhovej 
komisie Ján Výškrabka  prečítal návrh na uznesenie : 
               

 

OZ   s c h v a  u j e    zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie 

 č. 11/2016: 
  

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 370 412,05 € 

       Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 304 355,99 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                  66 056,06 € 

                                                              
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                      9 126,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               235 320,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                    - 226 194,- € 

 

Finančné operácie príjmové                                           183 003,94 € 

Finančné operácie výdavkové                                          21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                       161 297,46 € 

 

Príjmy celkom                                                            1 562 541,99 €            
Výdavky celkom                                                        1 561 382,47 € 

                                                                                           1 159,52 € 
 
 

     10.  Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku     

             za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v obci Nitrianske Rudno. 
                / Tvorí prílohu tejto zápisnice /. 

 

              Hlavný kontrolór obce informoval o predloţenom návrhu Doplnku č. 2.              

Z dôvodu zvýšenia nákladov na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi, 

finančná komisia pri OZ v Nitrianskom Rudne navrhla zvýšiť poplatok  
z 15 eur na 16,- eur na osobu a rok. Zvýšenie  poplatku rieši návrh Dodatku č.2 k VZN 

č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. V uvedenom návrhu je navrhnutá aj frekvencia vývozu komunálneho odpadu 

v Nitrianskom Rudne v časti Priehrada, kde sa vývoz komunálneho odpadu bude vyváţať tak 
ako v obci 1 x za 14 dní.  
 

Ke ţe k návrhu Doplnku č. 2  Všeobecného záväzného nariadenia č.4/2014 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Nitrianske Rudno neboli ţiadne 
pripomienky, starosta obce poţiadal poslancov o hlasovanie . 
 

 OZ  s c h v a ľ u j e  Doplnok č.  k VZN č. 4/ 4 o  miestnych daniach a miestnom 

poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno. 

 
 

11. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií  
      obce na úseku školstva. / Tvorí prílohu tejto zápisnice /. 

 
            Kaţdoročne sa pri schva ovaní rozpočtu obce určuje a prerozde uje výška 
poskytovania finančných prostriedkov pre naše školské zariadenia a z tohoto dôvodu je  
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potrebné schváliť Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií 

obce na úseku školstva. Doplnok určuje s akými príspevkami obce bude hospodáriť MŠ, ŠKD 
a školská jedáleň.  
 Podrobne o návrhu Doplnku č.1 k VZN č.1/2015 informoval Ing. Peter Rambala. 
 

OZ schva uje Doplnok č.1 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce  

na úseku školstva. 
            
 

  12. Návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019. 
 

           Najdôleţitejším bodom programu rokovania obecného zastupite stva je návrh rozpočtu 
obce na roky 2017 – 2019.   
 

Návrh rozpočtu obce pripravovala finančná komisia pri OZ v Nitrianskom Rudne 

spolu so starostom obce a ekonómkou obce. 

Návrh rozpočtu obce bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí poslancov a kaţdému 
poslancovi bol zaslaný mailovou poštou.  
Starosta obce oboznámil prítomných s plánovanými prácami a investíciami v obci  

na rok 2017.  

Plánuje sa rekonštrukcia zasadačky ( kultúrny dom ), oprava strechy na hasičskej zbrojnici, 
na obecnom úrade, v dome smútku, dobudovanie chodníka k ulici Školskej, rozšíriť verejné 
osvetlenie na ul. Podhorská a v rekreačnej oblasti Nitrianske Rudno časť Priehrada, výmena 

svietidiel na cintoríne a podobne. 

 

Podrobne o navrhovanom rozpočte obce informoval Ing. Peter Rambala.  
K navrhovanému rozpočtu obce sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, ktorý predloţil písomné 
stanovisko. Hlavný kontrolór obce odporúča  obecnému zastupite stvu predloţený rozpočet 
obce na rok 2017 schváliť.  
 

 Ke ţe k navrhovanému rozpočtu obce neboli ţiadne pripomienky ani návrhy, starosta obce 

poţiadal poslancov o hlasovanie. 

 

OZ  b e r i e  n a   v e d o m i e  : 
a) návrh rozpočtu obce na roky 2017 aţ 2019 

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 
2017 aţ 2019, 

 

 OZ  s c h v a  u j e :  
a) v súlade s § 4 ods. 5  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017 aţ 
2019 bez programovej štruktúry, 

b) rozpočet obce na rok 2017 s celkovou bilanciou 

 

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 354 302,20 € 

       Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 288 279,96 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                 66  022,24 € 

                                                              
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                             0,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               107 000,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                    - 107 000,- € 
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Finančné operácie príjmové                                              62 826,00 € 

Finančné operácie výdavkové                                           21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                          41 119,52 € 

 

Príjmy celkom                                                             1 417 128,20 €            
Výdavky celkom                                                         1 416 986,44 € 

 Bilancia hospodárenia obce                                                 141,76 € 
 

 

             13. Rôzne : 
 

             1.  Starosta obce informoval, ţe na pracovnom stretnutí bol predloţený návrh 

                  na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2016 a z tohto 

                  dôvodu ţiadal prijať uznesenie. 
 

               OZ schva uje v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. odmenu hlavnému   
               kontrolórovi obce za rok 2016 vo výške 15% zo súčtu platov vyplatených 

                za rok 2016. 
 

              2. Starosta obce informoval, ţe sa bude dopĺňať a meniť územný plán obce z dôvodu 

                  poţiadaviek, pripomienok  a návrhov od občanov obce. Poţiadavky, pripomienky 

                  a ţiadosti od občanov  k zmene územného plánu obce boli zaevidované  

                   na obecnom úrade  a odovzdané na prehodnotenie Ing. arch. Jaroslavovi  

                   Coplákovi, ktorý je  spracovate  smerného územného plánu.     
                   Ke ţe táto zmena nie je lacná záleţitosť, obec poţiada Ministerstvo výstavby, 

                   dopravy a regionálneho rozvoja SR o dotáciu na jeho realizáciu a k tomuto bodu 

                   je potrebné prijať uznesenie.  
              

                   Návrh na uznesenie prečítal Ján Výškrabka – predseda návrhovej komisie. 

 

                   OZ súhlasí, že proces obstarávania a schva ovania územnoplánovacej  
                   dokumentácie zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nitrianske Rudno 

                    potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.   
 

                   

                   3. Mesto Nováky - ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové  
                       vzdelávanie deti a mládeţe. 
 

                   4.  Mesto Partizánske – ţiadosť o poskytnutie dotácie. 

 

                         Ţiadatelia ţiadajú o poskytnutie finančných prostriedkov pre deti s trvalým      

                         pobytom v obci, ktoré navštevujú Centrum vo ného času v Novákoch  

                         a v Partizánskom. 

      

                        OZ schva uje poskytnutie finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým 

                        pobytom v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ v Novákoch na školský 

                        rok 2016/2017 vo výške 60,- eur na dieťa. 

 

 



 8 

                      

  

                       OZ schva uje poskytnutie finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým 

                        pobytom v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ v Partizánskom  

                        na školský rok 2016/2017 vo výške 60,- eur na dieťa. 
 

 

 

            14. Diskusia : 
 

               Starosta obce po akoval poslancom obecného zastupite stva ako aj pracovníkom  
               obecného úradu za dobrú spoluprácu. Informoval, ţe spoločnými silami sa v obci 

               podarilo vymeniť verejné osvetlenie ako aj rozšíriť verejné osvetlenie na ulici 

               Sama Chalúpku, Pod Borinou, zrealizovala sa kriţovatka v obci, ktorej účelom je  
               zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov ako aj bezpečnosť cestnej premávky.      
               alej sa vybudovalo multifunkčné ihrisko v základnej škole, vykonáva  sa  
               rekonštrukcia obecného rozhlasu a podobne. 

  

               Starosta obce po akoval aj všetkým organizáciam obce, ktoré sa podie ali  
               pri organizovaní rôznych podujatí v obci. 

 

             Starosta obce pozval všetkých prítomných na vianočný koncert, ktorý sa bude 

             konať dňa 18.12.2016 na nádvorí obecného úradu v Nitrianskom Rudne, bliţšie 

             informácie budú ešte zverejnené. 
             Pripomenul, ţe vítanie nového roku sa bude konať dňa 1.1.2017 v popoludňajších  
             hodinách na nádvorí obecného úradu. Bliţšie informácie budú ešte zverejnené. 
 

              Do diskusie sa prihlásila riadite ka materskej školy p. Renáta Divékyová, ktorá 

              po akovala poslancom obecného zastupite stva a starostovi obce za dobrú  

              spoluprácu a hlavne za vybudovanie  kriţovatky, čím sa zvýšila aj bezpečnosť  
               pohybu detí  po priechode pre chodcov.      

 

              Na záver Ján Výškrabka prečítal akovný list, ktorý  zaslal MUDr. Jozef  

              Loja Dobrovo nému hasičskému zboru v Nitrianskom Rudne . 

              V liste MUDr. Jozef Loja akoval dobrovo nému hasičskému zboru za občiansku  
              statočnosť, pohotovosť, pruţnosť, obdivuhodnú rýchlosť pri večernom zásahu hasení   
              a uhasení jeho rodinnej chaty v Kostolnej Vsi.         

  

      

15. Záver : 

 

 
Starosta obce po akoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ  o 19.30 hodine.  
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     Prijaté uznesenia :  

 

Uznesenie č. 8/2016 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupite stva v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo dňa 5. decembra 2016 

 

A. Berie na vedomie : 

 
1. Overovate ov zápisnice v zloţení Ing. Róberta Kluvanca, Ing. uboša 

Hronca  a určenie zapisovate ky  Ivety Šílovej - pracovníčky obecného 

úradu. 

 

 

2. Berie na vedomie, ţe poslancovi OcZ v Nitrianskom Rudne Vladimírovi 

Vrškovi, bytom Nitrianske Rudno, vzdaním sa  mandátu zanikol mandát 

poslanca OcZ v Nitrianskom Rudne  dňa 3.10.2016 v zmysle § 25 ods. 2 

písm. c ) zákona č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení . 

 

3. Čerpanie finančných prostriedkov  k 30.09.2016 od Materskej školy   
      Nitrianske Rudno.  

 

4. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 od Základnej školy Nitrianske   
Rudno. 

 

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

       za IV. štvrťrok 2016.  
 

6.  Návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019. 

 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

       na  roky 2017 – 2019. 

 

 

B. Volí :   

 
1. Návrhovú komisiu v zloţení :  predseda :  Ján Výškrabka  

                                                        člen :          Milan Kútny 

 

 

  C. Schva uje :   
 

1. Program rokovania Obecného zastupite stva zo dňa 05.12.2016. 

 

 2.  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Nitrianske Rudno 

                za školský rok 2015/2016 
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    3. Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 11/2016: 

  

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 370 412,05 € 

       Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 304 355,99 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                  66 056,06 € 

                                                              
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                      9 126,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               235 320,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                    - 226 194,- € 
 

Finančné operácie príjmové                                           183 003,94 € 

Finančné operácie výdavkové                                          21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                       161 297,46 € 

 

Príjmy celkom                                                            1 562 541,99 €            
Výdavky celkom                                                        1 561 382,47 € 

                                                                                           1 159,52 € 
 

                

                4. Doplnok č.2 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

                    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.  

 

                5. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce  

                    na úseku školstva. 
 

    6.  a) v súlade s § 4 ods. 5  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách     
     územnej samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017  

     aţ 2019 bez programovej štruktúry. 

 b) rozpočet obce na rok 2017 s celkovou bilanciou 

 

Beţné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 354 302,20 € 

       Beţné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 288 279,96 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                 66  022,24 € 

                                                              
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                             0,- € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                               107 000,- € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                    - 107 000,- € 

 

Finančné operácie príjmové                                              62 826,00 € 

Finančné operácie výdavkové                                           21 706,48 €   
Bilancia finančných operácií                                          41 119,52 € 

 

Príjmy celkom                                                             1 417 128,20 €            
Výdavky celkom                                                         1 416 986,44 € 

 Bilancia hospodárenia obce                                                 141,76 € 
 

 

 

 

 



 11 

 

  7.    V  súlade s § 18c  ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. odmenu hlavnému kontrolórovi   

          obce za rok 2016 vo výške 15 %  zo súčtu platov vyplatených za rok 2016. 

 

   8.     Poskytnutie  finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým pobytom  

v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ v Novákoch na školský 

                         rok 2016/2017 vo výške 60,- eur na dieťa. 
 

               9.     Poskytnutie finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým pobytom 

                       v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ v Partizánskom  na školský 

                         rok 2016/2017 vo výške 60,- eur na dieťa. 
 

 

D. Súhlasí,   ţe proces obstarávania a schva ovania územnoplánovacej dokumentácie zmeny 

           a  doplnky č.1 územného plánu obce Nitrianske Rudno potrvá najviac tri roky 

           od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

        

 E. konštatuje : 
 

a) ţe zánikom mandátu  poslanca  sa uprázdnil mandát poslanca  OcZ v Nitrianskom 

     Rudne,  a ako náhradníčka nastupuje kandidátka Viera Jurenková, bytom 

     Nitrianske Rudno, ktorá získala najväčší počet platných hlasov  
      vo vo bách do orgánov samosprávy obce Nitrianske Rudno,  konaných 

      dňa  15. 11. 2014. 

            

b)    ţe Viera Jurenková, bytom  Nitrianske Rudno zloţila zákonom  
    predpísaný s ub poslanca Obecného  zastupite stva v Nitrianskom Rudne. 

 
 

 

 

     Overovatelia zápisnice : 

 

  

      Ing. Róbert Kluvanec                                              .............................................. 

  

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

      Zapisovate ka : 
 

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

 

 

 

  V Nitrianskom Rudne dňa  05.12. 2016                                              Robert Štrbák                                                                                          

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 



Záznam o hlasovaní poslancov obecného zastupite stva na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupite stva v Nitrianskom Rudne dňa 05.12.2016 

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 

Viera Jurenková 

NO 

  / 

 

/ 

 

     / 

 

/ 

 

/  

 

/   

 

/ 

 

/  

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ing. Róbert Kluvanec / /  / / /  / / / / / /       

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

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

JUDr. Milan Sobota 

Ing. Martin Špánik 

NO 

NO 

 

 

     

 

          

 

         

 

   

 

 

     

    

    

 

 

                  

    

 

 

 

 

   

 

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

Legenda:  / za,                                                    NO neprítomný ospravedlnený 

                 -  proti                                                NN neprítomný neospravedlnený 

                 0  zdržal sa hlasovania 

                  

 

B.Volí:  
             1.Návrhovú komisiu v zložení :  predseda :  Ján Výškrabka   člen :  Milan Kútny 

 

C. Schvaľuje :                      
1. Program rokovania Obecného zastupite stva zo dňa 05.12.2016. 

 

 3.  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Nitrianske Rudno 

                za školský rok 2015/2016 

 

4. Zmenu rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 11/2016. 

             

            5. Doplnok č.2 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

                    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.  

 

             6. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce  

                    na úseku školstva. 
 

  7.  a) v súlade s § 4 ods. 5  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách     
     územnej samosprávy zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017  

     až 2019 bez programovej štruktúry. 

 b) rozpočet obce na rok 2017 s celkovou bilanciou : viď v zápisnici. 

            

8.    V  súlade s § 18c  ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. odmenu hlavnému kontrolórovi   

          obce za rok 2016 vo výške 15 %  zo súčtu platov vyplatených za rok 2016. 

 

 9.     Poskytnutie  finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým pobytom  



                     v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ v Novákoch na školský 

                     rok 2016/2017 vo výške 60,- eur na dieťa. 
 

 

               10.     Poskytnutie finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým pobytom 

                         v Nitrianskom Rudne prijaté do CVČ v Partizánskom  na školský 

                         rok 2016/2017 vo výške 60,- eur na dieťa. 
 

          11.   D. Súhlasí, že proces obstarávania a schva ovania územnoplánovacej   
                       dokumentácie zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Nitrianske Rudno     
                       potrvá najviac   tri roky  od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

        
 


