
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 04. decembra 2018 
 

Prílohy : 

 

 

1.  Sľub starostu obce Nitrianske Rudno vo voľbách do samosprávnych orgánov  

       obce 10. novembra 2018. 

      

2.    Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Rudno zvoleného vo voľbách              

       do samosprávnych orgánov obce 10. novembra 2018. 

   

3. Správa predsedníčky miestnej volebnej komisie p. Moravanskej o výsledkoch volieb.  
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice 

                         Robert Štrbák – starosta obce 

                         PhDr. Róbert Géczy – hl. kontrolór obce 

                         Iveta Šílová – zapisovateľka  

                          

                        Počet prítomných občanov: 7 

  

                          

                           Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine   

 

P r o g r a m :   

 

1. Hymna SR 

2. Otvorenie / starosta obce /. 

3. Určenie zapisovateľky zápisnice 

4. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu   

     obce.  

5.  Zloženie sľubu starostu obce. 

6.  Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného   

     zastupiteľstva.   

7. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva   

8. Príhovor starostu obce. 

 

 

K bodu: 1 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Nitrianskom Rudne začalo štátnou hymnou SR. 

 

K bodu: 2  

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne  otvoril a viedol 

starosta obce Robert Štrbák. Konštatoval, že ustanovujúce zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne po voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných 

 dňa 10. 11. 2018 bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom   

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu: 3  

 

Starosta obce určil za zapisovateľku Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu. 

 

K bodu: 4 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Eva Moravanská informovala, že pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 až 2022 bol pre obec Nitrianske Rudno 

utvorený jeden volebný obvod. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1604 voličov. 

Na hlasovaní za zúčastnilo 824 voličov, čo je 51,4 %. 

Na funkciu starostu obce bol jeden kandidát.  

Za starostu obce Nitrianske Rudno bol na volebné obdobie 2018 až 2022 zvolený nezávislý 

kandidát Robert Štrbák s počtom hlasov 775.   
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K bodu: 5 

 

Robert Štrbák prečítal text sľubu a následne ho podpísal, čím zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Eva Moravanská mu zablahoželala a  odovzdala  

osvedčenie o zvolení za starostu obce Nitrianske Rudno. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne  konštatuje : 

 

a) Robert Štrbák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Nitrianske Rudno. 

 

K bodu: 6 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Eva Moravanská pokračovala v oznamovaní 

 výsledkov  volieb poslancov do obecného zastupiteľstva. 

 

 Pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 až 2022 bolo pre obec 

Nitrianske Rudno určených 9 poslancov obecného zastupiteľstva. 

Na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva kandidovalo 10 obyvateľov obce. 

Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo platných 799 hlasov. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných 

hlasov: 

 

Ján Výškrabka, nezávislý kandidát , počet platných hlasov 634 

Ing. Rudolf Hronec, nezávislý kandidát , počet platných hlasov 536 

Milan Kútny, Spolu – občianske demokracia, počet platných hlasov 527 

Ing. Peter Rambala, nezávislý kandidát , počet platných hlasov 519 

Viera Jurenková, nezávislá kandidátka , počet platných hlasov 517 

Ing. Robert Kluvanec, nezávislý kandidát , počet platných hlasov  508 

JUDr. Milan Sobota, nezávislý kandidát , počet platných hlasov 504 

Ing. Ľuboš Hroneck, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov 440 

Adriana Oravcová, nezávislá kandidáka , počet platných hlasov 369 

 

K bodu: 7 

  

Ján Výškrabka prečítal text sľubu a starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby podpísali 

sľub, čím zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ v Nitrianskom Rudne. 

 Predsedníčka miestnej volebnej komisie im zablahoželala a odovzdala osvedčenie o zvolení 

za poslanca OZ v Nitrianskom Rudne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne konštatuje: 

 

b)  Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Viera    

Jurenková, Ing, Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Ing. Ľuboš Hronec a  

Adriana Oravcová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne. 
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K bodu: 8 

 

Starosta obce vo svojom príhovore pri príležitosti zvolenia do funkcie starostu obce 

Nitrianske Rudno poďakoval  poslancom OZ, zamestnancom obecného úradu a občanom  

za aktívnu a zmysluplnú spoluprácu vo volebnom období 2014 – 2018. Vyzdvihol vysoko 

efektívnu a prospešnú spoluprácu bývalého poslanca OZ Ing. Martina Špánika. Novému 

vedeniu zaželal veľa zdravia, síl a elánu pri plnení ďalších rozbehnutých  úloh a plánov.  

 

 

Starosta obce ukončil  ustanovujúce zasadnutie OZ o 17.30 hodine a všetkých prítomných  

pozval na malé občerstvenie.  

 

Prijaté uznesenie: 

 

Uznesenie  z Ustanovujúceho zasadnutia v Nitrianskom Rudne, 

ktoré sa konalo  dňa 04. decembra 2018 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  k o n š t a t u j e:   

 

a) Robert Štrbák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Nitrianske Rudno, 

b) Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Viera Jurenková, Ing, Róbert 

Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Ing. Ľuboš Hronec a  Adriana Oravcová zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

za 9 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing, Róbert Kluvanec, JUDr. Milan 

Sobota, Ing. Ľuboš Hronec, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í   

 

 

 

 

      Zapisovateľka : 

 

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

 

,  

                                                                                      Robert Štrbák   

                                                                                      starosta obce 
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