
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 17. júna 2019 
 

Prílohy : 

 

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

 2.  Záverečný účet obce Nitrianske Rudno za rok 2018.                  

 3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nitrianske Rudno.  

 4. Návrh rozpočtovej zmeny  Obce Nitrianske Rudno – rozpočtové opatrenie č. 4. 

 5. VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú   

     úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach... 

 6. Plnenie a čerpanie rozpočtu  ZŠ, MŠ  Nitrianske Rudno k 31. 03. 2019. 
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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  

                     

Neprítomní :  Ing. Rudolf Hronec 

                            Viera Jurenková 

                            Adriana Oravcová 

  

                             Prítomní:  p. Renáta Divékyová – riaditeľka materskej školy 

                                              Mgr. Martin Škraban – riaditeľ základnej školy   

 

                              Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine   

P r o g r a m :   

       

1. Voľba návrhovej komisie. 

2.  Určenie overovateľov  a zapisovateľky zápisnice. 

3.  Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31. 3. 2019 

4.  Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2019. 

5.  Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka  

     na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto  

     úhrady. 

6. Návrh na predloženie žiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy 

      č. V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019. 

7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018. 

8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019. 

9. Rôzne a žiadosti. 

10.  Diskusia. 

11.  Záver. 

 

 

       Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 13 

      zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal  prítomných   

      poslancov, p. Renátu Divékyovú – riaditeľku materskej školy a Mgr. Martina  

      Škrabana – riaditeľa základnej školy.  

  

    Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

     Uznesenie č. 33/2019. 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne konaného  

     dňa 17. 6. 2019 . 

   

 

     K bodu 1. Voľba návrhovej komisie. 

 

     Starosta obce do návrhovej komisie navrhol za predsedu JUDr. Milana Sobotu  a za člena   

     Jána  Výškrabku.     
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 Uznesenie č. 34/2019 

 

       OZ volí návrhovú komisiu v zložení:  predseda JUDr. Milan Sobota         

                                                                        člen Ján Výškrabka.  

      

       

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.. 

 

 Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Ing. Róberta Kluvanca.  

 Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

a) určenie  overovateľov zápisnice:  Milana Kútneho, Ing. Róberta Kluvanca 

b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú   

     

K bodu 3. Plnenie a čerpanie MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31. 3. 2019.  

(Tvorí prílohu zápisnice). 

 

O plnení a čerpaní  rozpočtu MŠ a ZŠ v Nitrianskom Rudne podrobne informoval predseda 

finančnej komisie Ing. Peter Rambala. 

 

Uznesenie číslo: 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e 

a) Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 31. 3. 2019, 

b) Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 31. 3. 2019. 

 

 

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

za II. štvrťrok 2019.  (Tvorí prílohu zápisnice). 

 

Správu prečítal a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola 

zameraná podľa plánu kontrolnej činnosti: 

 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce  

- kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci február 2019 

- kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2018 v podmienkach obce 

- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2019 a celkového dlhu obce 

a používania návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

- kontrola úhrad nájomného a služieb nájomníkmi v prenajatých priestoroch 

      vo vlastníctve obce a pozemkov obce v roku 2018.  

 

Uznesenie č. 37/2019   

 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e  správu hlavného kontrolóra obce  

o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2019. 
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K bodu 5. Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka  

                 na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských  

                 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Rudno a určenie  

                 podmienok tejto úhrady. (Tvorí prílohu zápisnice). 

 

           Hlavný kontrolór obce podrobne informoval o VZN č. 1/2019, ktoré určuje: 

           

a) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt  

dieťaťa v materskej škole, 

b) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojenú  

      s činnosťou  školskom klube detí 

c) príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v školských   

jedálňach vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

   

           Uznesenie č. 38/2019  

 

           Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného  

           zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka  

           v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Rudno  

           a určenie podmienok tejto úhrady. 

 

         K bodu 6.  Návrh na predloženie žiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy 

                          č. V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019. 

 

        Obec Nitrianske Rudno má možnosť získať ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu 

         hasičskej zbrojnice a to v rámci výzvy č. V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru       

        2019 a k tomu je potrebné prijať uznesenia. 

 

          Uznesenie číslo: 39/2019 

 

       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  : 

a) predloženie žiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy č. V Prezídia    

Hasičského a záchranného zboru 2019 na II. etapu projektu „Rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice v obci Nitrianske Rudno“ 

 

b) finančnú spoluúčasť k II. etape projektu „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci 

Nitrianske Rudno“ z vlastných prostriedkov, a to minimálne vo výške 5 %  

      z celkových výdavkov projektu. 

 

 

    K bodu 7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018. 

 

     Celkové hospodárenie obce za rok 2018 je zahrnuté v Návrhu záverečného účtu obce  

     za rok 2018, ktoré predložil a informoval predseda finannčnej komisie  Ing. Peter       

    Rambala.  

 

          K návrhu záverečného účtu obce sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce. 
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         Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nitrianske   

Rudno za rok 2018 bolo predložené obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 18f, ods. 1, písm. c) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Vo svojom odbornom stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie 

návrhu Záverečného účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2018 v zmysle § 16 ods. 10 zákona  

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

súhlas s celoročným hospodárením za rok 2018 bez výhrad.  

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

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

a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2018, 

 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce  

za rok 2018 

 

II. s c h v a ľ u j e 

a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2018 bez výhrad:  

 

bežné príjmy                                      1 843 989,51  

bežné výdavky                                   1 630 319,82 

bilancia bežného rozpočtu                + 213 669,69 

 

kapitálové príjmy                                     5 048,00 

kapitálové výdavky                              748 405,87 

bilancia kapitálového rozpočtu        - 743 357,87 

 

bilancia BR a KR                               - 529 688,18 
 

fin. operácie príjmové                           778 810,86 

fin. operácie výdavkové                         89 814,33 

                     bilancia fin. operácií                       +  688 996,53 

  

                      

         príjmy celkom                                    2 627 848,37     

                     výdavky celkom                                 2 468 540,02 

                     bilancia hospodárenia obce             +   159 308,35 
 

   

b) použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 141 049,34 € 

nasledovne: 

• v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

 a o sociálnom bývaní použitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu fondu 

prevádzky, údržby a opráv nájomných obecných bytov vo výške 5 316,95 €, 

• v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy použitie zostatku príjmových finančných 

operácií zapojených do rozpočtu obce v roku 2018 na tvorbu rezervného 

fondu obce vo výške 135 732,39 €. 
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III. p o t v r d z u j e  v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových   

      pravidlách územnej   samosprávy financovanie schodku rozpočtu obce zisteného  

      podľa §  10 ods. 3 písm. a) a b) vo výške - 529 688,18 € z  návratných zdrojov   

      financovania a prevodom z rezervného fondu obce. 

 

 

K bodu 8. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie 4. 

 

Návrh rozpočtovej zmeny predložil a informoval predseda finančnej komisie  Ing. Peter  

Rambala.   

 

          Uznesenie č. 41/2019 

 

           Obecné zastupiteľstvo 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e  zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie 

č. 3/2019 vykonané z dôvodu poskytnutia účelovo určených prostriedkov  

            na prenesený výkon štátnej správy,  

II. s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu obce na rok 2019 -  rozpočtové opatrenie č. 4/2019.  

 

Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 843 837,97 € 

       Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 719 507,97 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                124 330,00 € 

                                                              

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                               558 487,72 € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                            743 167,39 € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                 - 184 679,67 € 

 

Finančné operácie príjmové                                           135 732,39 € 

Finančné operácie výdavkové                                         63 382,48 €   

Bilancia finančných operácií                                        72 349,91 € 

 

Príjmy celkom                                                             2 389 756,73 €            

Výdavky celkom                                                         2 377 756,49 € 

 Bilancia hospodárenia obce                                           12 000,24 € 

 

 

     

           K bodu 9. Rôzne a žiadosti. 

 

1. Bc. Ivana Komžíková Ul. Gen. Svobodu 958 01 Partizánske - žiadosť  

                 o odkúpenie pozemku. 

 

                Žiadateľka p. Bc. Ivana Komžíková požiadala listom o odkúpenie parciel   

                reg. KN E č. 1-66/1 diel 24,  č. 1-62 diel 23. Súčasne je parcela evidovaná aj  

                ako parcela reg. KN C č. 1524/3 ale list vlastníctva nie je založený. 

                Uvedené parcely rozdeľujú pozemok  žiadateľky čo jej bráni ho riadne užívať.   

                Obci Nitrianske Rudno ponúka aj možnosť zámeny za vedľajšiu 

                parcelu KN C č. 1523/2 na LV č. 643 pod obecnou cestou, ktorej je vlastníčkou. 
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              Uznesenie č. 42/2019 

             Obecné zastupiteľstvo   

I.        b e r i e    n a   v e d o m i e  žiadosť Bc. Ivany Komžíkovej, Ul. Generála Svobodu       

           958 01 Partizánske o odkúpenie alebo zámenu pozemkov v k. ú. Nitrianske  

          Rudno - Kršťanová  Ves zapísané na LV 2356:  

•    parcela reg. „E“- KN č. 1-66/1 diel 24 – TTP, 

•    parcela reg. „E“ - KN č. 1-62 diel 23 – ostatná plocha, 

 

II.       n e s ú h l a s í  so zámerom odpredať ani zameniť parcely: 

        parcela reg. „E“- KN č. 1-66/1 diel 24 – TTP, 

          parcela reg. „E“ - KN č. 1-62 diel 23 – ostatná plocha, žiadateľke Bc. Ivane Komžíkovej  

          bytom Ul. Gen. Svobodu  958 01 Partizánske z dôvodu, že uvedené parcely   

        slúžia ako verejná  prístupová komunikácia.   

 

 

2. Pozemkové spoločenstvo Kršťanová Ves – žiadosť. 

 

           Pozemkové spoločenstvo Kršťanová Ves Nitrianske Rudno žiada schváliť sídlo 

           pre Pozemkové spoločenstvo Kršťanová Ves:  Obec Nitrianske Rudno č. 1/80. 

           Sídlo je potrebné schváliť na základe Zákona č. 110/2018 Z.z., ktorým sa mení  

           a dopĺňa zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014  

           Z.z.  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.   

  

         Uznesenie č. 43/2019     

   .     Obecné zastupiteľstvo  

      I. berie na vedomie  žiadosť Pozemkového  spoločenstva  Kršťanová Ves,  

          IČO: 30 233 526 o schválenie sídla spoločenstva na adrese:  Hlavná č.1 /80,  

         972 26 Nitrianske Rudno. 

 

II.    s ú h l a s í  so sídlom Pozemkového spoločenstva Kršťanová Ves, IČO: 30 233 526  

        na adrese: Hlavná 1/80, 972 26 Nitrianske Rudno. 

 

  3. AGRO EPEK, s.r.o. Hlavná č. 87/549, 972 26 Nitrianske Rudno. 

   

     Na zasadnutí OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 28. januára 2019 bolo prijaté uznesenie   

     č. 15/2019:   

    Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991  

     Zb. o majetku obcí (dôvod hodný   osobitného zreteľa) z á m e r  prenajať majetok obce 

• pozemky podľa priloženého zoznamu o celkovej výmere 34 646 m2, vedené  

       na LV č. 1 a LV č. 2356,  k. ú. Nitrianske Rudno nájomcovi  AGRO EPEK,s. r. o.   

      Hlavná  č.87/549, 972 26 Nitrianske Rudno na dobu  piatich rokov od popísania 

      nájomnej  zmluvy za cenu 100,- eur/rok. 

 

Odôvodnenie: Obec s využitím pozemku neráta. Žiadateľ bude pozemky dlhodobo 

hospodársky využívať. 
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 Keďže firma AGRO EPEK s.r.o. Nitrianske Rudno je vedená v katastri nehnuteľnosti 

 ako užívateľ parciel ( užívateľský  list 223) z tohto dôvodu bolo prijaté uznesenie – zámer 

prenajať majetok obce firme AGRO EPEK s.r.o. Nitrianske Rudno.  

 

    K tomuto uzneseniu bola dňa 05. 02. 2019 na Obecný úrad v Nitrianskom Rudne listom 

doručená  námietka voči prenájmu pôdy  firme AGRO EPEK s.r.o. Nitrianske Rudno – 

 na časť parcely reg.- KN E č. 213 od Antona Pánisa bytom 972 26  Nitrianske   Rudno. 

 

Pán Anton Pánis na  uvedenej parcele hospodári od roku 1989 a má záujem uzatvoriť 

nájomnú zmluvu s Obcou Nitrianske Rudno, ktorá je vlastníkom uvedenej parcely.  

Naďalej je ochotný sa o pôdu riadne starať, hospodáriť na nej a platiť nájom.  

 

Na Obecnom úrade bolo zvolané dvakrát stretnutie s konateľom firmy AGRO EPEK s.r.o. 

Nitrianske Rudo Ing. Eduardom Pánisom a p. Antonom Pánisom ohľadom dohody 

uzatvorenia nájomnej zmluvy s Obcou Nitrianske Rudno.  

Dohoda nakoniec nebola úspešná. 

 

Návrh na uznesenie  predložil JUDr. Milan Sobota.  

 

Uznesenie 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  prenájom poľnohospodárskych pozemkov o celkovej 

výmere 34 646 m2, v katastrálnom území Nitrianske Rudno, evidované na LV č. 1 a  

LV č. 2356 (parcely podľa priloženého zoznamu) pre nájomcu AGRO EPEK, s.r.o., sídlo 

Nitrianske Rudno, Hlavná 87/549, na dobu piatich rokov od podpísania nájomnej zmluvy  

za nájomné  vo výške 100.- eur ročne s tým, že náhradným užívateľom časti parcely  

reg. KN E 213 resp. podnájomcom pozemkov zostáva SHR Anton Pánis, IČO: 42278694, 

Nitrianske Rudno,    

 

 

4. JUDr. Milan Sobota predložil návrh na uznesenia ohľadom predaja pozemkov 

 pod   výstavbou garáži p. Dianovského a manželky Pharm. Dr. Moniky a Vladimíra 

Vršku nakoľko došlo k pochybeniam  pri zameraní parciel  a z tohto dôvodu je potrebné 

vypracovať Dodatok  ku kúpnej zmluve uzavretej medzi Obcou Nitrianske Rudno ako 

predávajúcim a Vladimírom Vrškom  a p. Pavlom Dianovským  

a manželkou Pharm. Dr. Monikou ako kupujúcimi. 

    

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :  

Uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve uzavretej medzi Obcou Nitrianske Rudno ako 

predávajúcim a Vladimírom Vrškom, bytom Nitrianske Rudno, ako kupujúcim, predmetom 

ktorého je predaj nehnuteľnosti – pozemkov v katastrálnom území Nitrianske Rudno,  obec 

Nitrianske Rudno, ktoré sú evidované v KN Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, 

 na LV č. 1 a zamerané Geometrickým plánom vyhotoviteľa Geoslužba Prievidza s.r.o., číslo 

plánu 13/2019 zo dňa 06.02.2019 ako 

CKN parcela číslo    221/11    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2,  

CKN parcela číslo    221/12    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2. 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Kúpna cena: 16,60 EUR za jeden m2 pozemku. 

 

 



 9 

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti – pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve 

nadobúdateľa (garáže  na parcelách číslo 221/11, 221/12), preto sa podľa § 9a ods.8 písm. b) 

zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ustanovenia odseku 1) až 7) §9a 

zákona nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.  

 

Uznesenie č. 46/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve uzavretej medzi Obcou Nitrianske Rudno ako 

predávajúcim a Pavlom Dianovským, bytom Nitrianske Rudno, manž.  Pharm. Dr. Monika 

Dianovská, bytom  Nitrianske Rudno ako kupujúcimi, predmetom ktorého je predaj 

nehnuteľnosti – pozemkov v katastrálnom území Nitrianske Rudno,  obec Nitrianske Rudno, 

ktoré sú evidované v KN Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na LV č. 1  

a zamerané Geometrickým plánom vyhotoviteľa Geoslužba Prievidza s.r.o., číslo plánu 

13/2019 zo dňa 06.02.2019 ako 

  

CKN parcela číslo    221/7    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  28 m2,  

CKN parcela číslo    221/8    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2,  

CKN parcela číslo    221/9    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2,  

CKN parcela číslo    221/10  Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2. 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Kúpna cena: 16,60 EUR za jeden m2 pozemku. 

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti – pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve 

nadobúdateľa (garáže  na parcelách číslo 221/7, 221/8, 221/9, 221,10) preto sa podľa § 9a 

ods.8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ustanovenia 

odseku 1) až 7) §9a zákona nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.  

 

Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu. 

  

K bodu 10. Diskusia 

 

Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu. 

  

Do diskusie sa prihlásil Ing. Ľuboš Hronec, ktorý sa pýtal, či by bolo možné vykonať opravu 

miestnej komunikácie na ulici Jána Bottu ( panely) nakoľko po daždi je táto komunikácia 

dosť zaplavená a občania majú problém po nej prejsť. 

  

 

Starosta obce odpovedal, že je to v pláne opraviť miestnu komunikáciu a panely vyrovnať.  
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K bodu 11. Záver 

 

 

       Starosta obce poďakoval všetkým za spoluprácu a poprial peknú dovolenku počas letných 

prázdnin a  ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20.00 hodine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Overovatelia zápisnice : 

 

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

  

      Milan Kútny                                                           .............................................. 

  

 

      Zapisovateľka : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Nitrianskom Rudne dňa  17. 06. 2019                                Robert Štrbák                                                                                                                                                                    

                                                                                                  starosta obce 
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Uznesenia č. 33 – 46/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskom Rudne 

konaného dňa 17. 06. 2019 

 
Uznesenie č. 33/2019  

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne, konaného dňa 17. 6. 2019: 

 

Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala,  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

  ..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 34/2019  

Obecné zastupiteľstvo   

v o l í  návrhovú komisiu v zložení:  predseda JUDR. Milan Sobota, člen Ján Výškrabka. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala,  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

  ..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo b e r i e  n a  v e d o m i e    

a) určenie overovateľov zápisnice: Milana Kútneho, Ing. Róberta Kluvanca,   

b) určenie zapisovateľky zápisnice:  Ivetu Šílovu. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala,  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 
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Uznesenie číslo: 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a  v e d o m i e 

a) Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 31. 3. 2019, 

              b) Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 31. 3. 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala,  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

  ..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a  v e d o m i e,  

Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

  ..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 38/2019  

 Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Nitrianske Rudno a určenie podmienok tejto úhrady. 

  

Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

  ..........................................  

Robert Štrbák, starosta 
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Uznesenie číslo: 39/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy č. V Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru 2019 na II. etapu projektu „Rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice v obci Nitrianske Rudno“ 

b) finančnú spoluúčasť k II. etape projektu „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci 

Nitrianske Rudno“ z vlastných prostriedkov, a to minimálne vo výške 5 % z celkových 

výdavkov projektu. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

 

  ..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

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

a)správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2018, 

   b)stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018. 

 II.      s c h v a ľ u j e 

a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2018 bez výhrad:  

bežné príjmy                                      1 843 989,51  

bežné výdavky                                   1 630 319,82 

bilancia bežného rozpočtu                + 213 669,69 

 

kapitálové príjmy                                     5 048,00 

kapitálové výdavky                              748 405,87 

bilancia kapitálového rozpočtu        - 743 357,87 

 

bilancia BR a KR                               - 529 688,18 
 

fin. operácie príjmové                           778 810,86 

fin. operácie výdavkové                         89 814,33 

                     bilancia fin. operácií                       +  688 996,53 

  

                      

         príjmy celkom                                    2 627 848,37     

                     výdavky celkom                                 2 468 540,02 

                     bilancia hospodárenia obce             +   159 308,35 
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b) použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 141 049,34 € 

nasledovne: 

• v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a 

o sociálnom bývaní použitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu fondu 

prevádzky, údržby a opráv nájomných obecných bytov vo výške 5 316,95 €, 

• v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy použitie zostatku príjmových finančných 

operácií zapojených do rozpočtu obce v roku 2018 na tvorbu rezervného 

fondu obce vo výške 135 732,39 €. 

 

III.  p o t v r d z u j e   

v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej   

samosprávy financovanie schodku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a 

b) vo výške - 529 688,18 € z  návratných zdrojov financovania a prevodom 

z rezervného fondu obce. 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

 

 

..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

   I. b e r i e   n a   v e d o m i e  zmenu rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie 

       č. 3/2019 vykonané z dôvodu poskytnutia účelovo určených prostriedkov na prenesený   

       výkon štátnej správy,  

II. s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu obce na rok 2019 -  rozpočtové opatrenie č. 4/2019.  

 

Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 843 837,97 € 

       Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 719 507,97 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                124 330,00 € 

                                                              

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                               558 487,72 € 

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                            743 167,39 € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                 - 184 679,67 € 

 

Finančné operácie príjmové                                           135 732,39 € 

Finančné operácie výdavkové                                         63 382,48 €   

Bilancia finančných operácií                                        72 349,91 € 
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Príjmy celkom                                                             2 389 756,73 €            

Výdavky celkom                                                         2 377 756,49 € 

 Bilancia hospodárenia obce                                           12 000,24 € 

              

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

 

 ..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

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

žiadosť Bc. Ivany Komžíkovej,  958 01 Partizánske o odkúpenie alebo zámenu pozemkov 

k. ú. Kršťanová Ves zapísané na LV 2356:  

• parcela reg. „E“- KN č. 1-66/1 diel 24 – TTP, 

• parcela reg. „E“ - KN č. 1-62 diel 23 – ostatná plocha, 

 

II. n e s ú h l a s í  so zámerom odpredať ani zameniť parcely: 

        parcela reg. „E“- KN č. 1-66/1 diel 24 – TTP, 

          parcela reg. „E“ - KN č. 1-62 diel 23 – ostatná plocha, žiadateľke Bc. Ivane Komžíkovej  

          bytom Ul. Gen. Svobodu 958 01 Partizánske z dôvodu, že uvedené parcely   

        slúžia ako verejná  prístupová komunikácia.   

 

          Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

 

 

                                                                              ……………………………. 

                                                                               Robert Štrbák, starosta obce 
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Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

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

žiadosť Pozemkového spoločenstva Kršťanová Ves, IČO 30 233 526 o schválenie sídla 

spoločenstva na adrese: Hlavná 1/80, 972 26 Nitrianske Rudno. 

 

II. s ú h l a s í  so sídlom Pozemkového spoločenstva Kršťanová Ves, IČO 30 233 526 

   na adrese: Hlavná 1/80, 972 26 Nitrianske Rudno. 

 

 

          Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

 

..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  prenájom poľnohospodárskych pozemkov o celkovej 

výmere 34 646 m2, v katastrálnom území Nitrianske Rudno, evidované na LV č. 1 a  

LV č. 2356 (parcely podľa priloženého zoznamu) pre nájomcu AGRO EPEK, s.r.o., sídlo 

Nitrianske Rudno, Hlavná 87/549, na dobu piatich rokov od podpísania nájomnej zmluvy  

za nájomné  vo výške 100.- eur ročne s tým, že náhradným užívateľom časti parcely  

reg. KN E 213 resp. podnájomcom pozemkov zostáva SHR Anton Pánis, IČO: 42278694, 

Nitrianske Rudno.   

 

 

          Hlasovanie poslancov: 

Za 5 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti        0  

zdržal sa        1 Milan Kútny 

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

.........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 
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   Uznesenie č. 45/2019 

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

          Uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve uzavretej medzi Obcou Nitrianske Rudno ako 

predávajúcim a Vladimírom Vrškom, bytom Nitrianske Rudno ako kupujúcim, predmetom 

ktorého je predaj nehnuteľnosti – pozemkov v katastrálnom území Nitrianske Rudno,  obec 

Nitrianske Rudno, ktoré sú evidované v KN Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na 

LV č. 1 a zamerané Geometrickým plánom vyhotoviteľa Geoslužba Prievidza s.r.o., číslo 

plánu 13/2019 zo dňa 06.02.2019 ako 

CKN parcela číslo    221/11    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2,  

CKN parcela číslo    221/12    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2. 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Kúpna cena: 16,60 EUR za jeden m2 pozemku. 

 

 

 Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

 

 

..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Uznesenie č. 46/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve uzavretej medzi Obcou Nitrianske Rudno ako 

predávajúcim a Pavlom Dianovským, bytom Nitrianske Rudno a manž.  Pharm. Dr. Monika 

Dianovská, bytom  Nitrianske Rudno  ako kupujúcimi, predmetom ktorého je predaj 

nehnuteľnosti – pozemkov v katastrálnom území Nitrianske Rudno,  obec Nitrianske Rudno, 

ktoré sú evidované v KN Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na LV č. 1  

a zamerané Geometrickým plánom vyhotoviteľa Geoslužba Prievidza s.r.o., číslo plánu 

13/2019 zo dňa 06.02.2019 ako 

  

CKN parcela číslo    221/7    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  28 m2,  

CKN parcela číslo    221/8    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2,  

CKN parcela číslo    221/9    Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2,  

CKN parcela číslo    221/10  Zastavané plochy a nádvoria   o výmere  26 m2. 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Kúpna cena: 16,60 EUR za jeden m2 pozemku. 

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti – pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve 

nadobúdateľa (garáže  na parcelách číslo 221/7, 221/8, 221/9, 221,10) preto sa podľa § 9a 

ods.8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ustanovenia 

odseku 1) až 7) §9a zákona nepoužijú pri tomto prevode majetku obce.  

 

 

 

 Hlasovanie poslancov: 

Za 6 Ján Výškrabka,  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. 

Milan Sobota, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala.  

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing. Rudolf Hronec, Viera Jurenková, Adriana Oravcová. 

 

 

 

..........................................  

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


