
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 28.  januára 2019 
 

Prílohy : 

 

 

1.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej  činnosti za rok 2018. 

    

2.    Príloha k nájomnej zmluve č. 1/2019. 

          

 3.   Návrhy vyradenia majetku  inventarizačnou komisiou ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno . 

 

4.  Zápisnica o rozvrhu výťaţku z draţby nehnuteľnosti,  František Radzo súdny exekútor. 
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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. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová         

                 

                         Prítomní :  10 občanov obce   

   

                           Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine   

 

P r o g r a m :   

 

1.  Otvorenie. 

2.  Voľba návrhovej komisie. 

3.  Určenie overovateľov  a zapisovateľky zápisnice. 

4.  Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2018. 

5.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno. 

6.  Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov komisií. 

7.  Návrh na predloţenie ţiadosti o NFP na zberný dvor v obci Nitrianske Rudno. 

8.  Rôzne a ţiadosti 

 odpísanie pohľadáviek hotela Priehrada, s. r. o. z účtovníctva obce, 

 návrh na vyradenie majetku v správe MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno, 

 ţiadosť MŠ Nitrianske Rudno o darček pre deti k 30. výročiu otvorenia MŠ, 

 ţiadosť MŠ Nitrianske Rudno o dofinancovanie MŠ na platy zamestnancov  

      a na údrţbu a opravy budov, 

 ţiadosti o kúpu pozemku reg. KN-C parcela č. 535/1, orná pôda o výmere 552 m2, 

k. ú. Nitrianske Rudno, 

 ţiadosť o kúpu časti pozemku reg. KN-E, parcela č. 372, ostatná plocha, k. ú. 

Nitrianske Rudno,  

 návrh na prenájom  pozemkov vedených na  LV č. 1 a č. 2356, k. ú. Nitrianske 

Rudno, 

9.     Diskusia  

10.     Záver. 

 

  K bodu 1.  Otvorenie 

 

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

     ods. 4 písm. a) zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. 

     Privítal poslancov a prítomných občanov.  

        

      Predniesol program  rokovania obecného zastupiteľstva.   

 

      Uznesenie č. 1/2019 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia  OcZ v Nitrianskom Rudne, 

      konaného dňa 28. 01. 2019. 
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  K bodu 2. Voľba návrhovej komisie     

 

     Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Petra Rambalu a za člena Ing. Rudolfa 

      Hronca.     

   

    Uznesenie č. 2/2019 

    Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zloţení :   predseda Ing. Peter Rambala 

                                                                                                     člen Ing. Rudolf Hronec 

     

 

    K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice. 

 

      Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Milana Kútneho a Ing. Ľuboša Hronca  

      a určil zapisovateľku zápisnice Ivetu Šílovú – pracovníčku obecného úradu. 

 

     Uznesenie č. 3/2019 

     Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie 

     a)  overovateľov zápisnice  Milana Kútneho, Ing. Ľuboša Hronca  

     b) určenie zapisovateľky zápisnice Ivetu Šílovú. 

 

     K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2018. 

                       / Tvorí prílohu tejto zápisnice/ 

      

 

    Správu predloţil a  prečítal hlavný kontrolór obce. Správa bola predloţená  

    v súlade s § 18f, odsek (1) písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

    Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti. 

     

   Uznesenie č. 4/2019 

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej   

    činnosti za rok 2018.  

      

    K bodu 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.   

 

     Dňa 31. 03.  2019 končí šesťročné funkčné obdobie hlavnému kontrolórovi obce.  

     Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce.  

     Postup a podmienky voľby upravuje zákon o obecnom zriadení. 

     Hlavný kontrolór obce podrobne informoval o podmienkach a poţadovaných dokladov  

     od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce . 

     

       Uznesenie č. 5/2019 

       Obecné zastupiteľstvo   v y h l a s u j e   v  zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990  Zb.     

       o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno a určuje  

       podmienky voľby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

 

        K bodu 6. Návrh na zriadenie komisií obecného zatupiteľstva a voľba predsedov  

               komisií. 
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          Poslanci OZ navrhli ponechať  komisie pri OZ na volebné obdobie  2018 – 2022 tie, 

          ktoré boli určené v minulom volebnom období:   

 komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

 komisiu finančnú, 

 komisiu výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

 komisiu kultúry, športu, vzdelávania a mládeţe, 

 komisiu sociálnych vecí. 

 

 Uznesenie č. 6/2019 

          Obecné zastupiteľstvo zriaďuje  pre volebné obdobie 2018 – 2022  ako svoje      

          poradné, iniciatívne a kontrolné orgány komisie obecného zastupiteľstva 

 komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

 komisiu finančnú, 

 komisiu výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

 komisiu kultúry, športu, vzdelávania a mládeţe, 

 komisiu sociálnych vecí. 

 

Uznesenie č. 7/2019 

                Obecné zastupiteľstvo volí : 

 za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Milana Kútneho a za jej členov JUDr. Milana Sobotu a Jána 

Výškrabku. 

              

 za predsedu komisie finančnej Ing. Petra Rambalu a za jej členov  Ing. Róberta 

Kluvanca, Ing. Stanislavu Cagáňovú, Ing. Martina Špánika. 

 

 za predsedu komisie výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku 

JUDr. Milaba Sobotu a za jej členov Ing. Rudolfa Hronca, Ing. Rastislava Kohúta  

     Adrianu Oravcovú. 

 

 za predsedu komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeţe Jána Výškrabku 

a za jej členov Ing. Ľuboša Hronaca,  Ing. Rudolfa Hronca, Vieru Jurenkovú. 

 

 za predsedu komisie sociálnych vecí Ing. Rudolfa Hronca a za jej členov Ing. Petra 

         Rambalu, Milana Kútneho, Eriku Sobotovú, Mgr. Petru Sládkayovú. 

 

 

            K bodu 7. Návrh na predloţenie ţiadosti o NFP na zberný dvor v Obci Nitrianske  

                  Rudno. 

  

      Spracovateľ návrhu a ţiadosti o príspevok si vyţiadal dokladovať k ţiadosti 

      na Ministerstvo ţivotného prostredia SR uznesenie obecného zastupiteľstva,      

       ktorým sa  zaväzujeme projekt zberného dvora spolufinancovať. 
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Uznesenie č. 8/2019 

          Obecné zastupiteľstvo  

        I.   b e r i e   n a  v e d o m i e  výzvu a podmienky výzvy Ministerstva ţivotného 

            prostredia SR s kódom č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 „Triedený zber komunálnych   

             odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu 

            a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov v ostatných   

             regiónoch“, 

 

II. s c h v a ľ u j e : 

a) predloţenie ţiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy MŢP SR s kódom  

     č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 pre projekt s názvom „Zberný dvor v obci Nitrianske   

     Rudno“ 

b) finančnú spoluúčasť obce Nitrianske Rudno k projektu  vo výške 5 %, t. j . 21 957,53 

eura z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

K bodu 8. Rôzne a ţiadosti 

 

 Odpísanie pohľadávok hotela Priehrada s.r.o. z účtovníctva obce. 

František Radzo – súdny exekútor , Exekútorský úrad Dolný Kubín, Radlinského 

č.1728/47, 026 01 Dolný Kubín – Zápisnica o rozvrhu výťaţku z draţby 

nehnuteľnosti zo dňa 17. 04. 2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Na základe zápisnice o rozvrhu výťaţku z draţby nehnuteľnosti (podľa § 160 

Exekučného poriadku) bola predloţená poţiadavka na odpísanie nevymoţiteľnej 

pohľadávky hotela Priehrada s.r.o., Priehrada 171, Nitrianske Rudno IČO:  36770230  

za daň z nehnuteľnosti - roky 2013 a 2014 vo výške 4 872,62 eur z účtovníctva obce.  

 

Pohľadávky nebolo moţné uspokojiť, nakoľko výťaţok z draţby nepostačoval ani  

na úhradu  predchádzajúceho poradia v plnej výške.  

Daňové pohľadávky obce boli prihlásené na rozvrhové pojednávanie  

JUDr. Vladimírom Klincom  súdnym exekútorom Prievidza.  

 

  Uznesenie č. 9/2019 

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

             pohľadáviek hotela Priehrada, s. r. o., Priehrada 171 Nitrianske Rudno, 

             IČO: 36770230 za daň z nehnuteľnosti - roky 2013 a  2014 vo výške 4 872,62 € 

             z účtovníctva obce z dôvodu neuspokojenia tejto pohľadávky obce v konkurznom   

             konaní a draţbe. 

  

 Návrh na vyradenie majetku v správe MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno. 

 

MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno predloţili návrh na vyradenie zastaralého, nefunkčného   

majetku inventarizačnou komisiou  31. 12. 2018. 

         

            Uznesenie č. 10/2019 

            Obecné zastupiteľstvo   

           I. b e r i e  n a  v e d o m i e  návrh na vyradenie majetku obce  v správe MŠ a ZŠ   

              Nitrianske Rudno, 

             II. s c h v a ľ u j e  vyradenie majetku obce  v správe MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno    

    podľa priloţeného zoznamu. 
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 Ţiadosť materskej školy Nitrianske Rudno o darček pre deti k 30. výročiu otvorenia   

MŠ. 

             Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno p. Renáta Divékyová poţiadala listom 

             o darček pre všetky deti MŠ k 30. výročiu otvorenia materskej školy – október 2019. 

             

           Uznesenie č. 11/2019 

           Obecné zastupiteľstvo  

        I.  b e r i e  n a  v e d o m i e   ţiadosť MŠ Nitrianske Rudno o darček 

             pre deti k 30. výročiu otvorenia MŠ, 

 

       II. schvaľuje zámer prispieť MŠ Nitrianske Rudno na zakúpenie vybavenia ihriska          

             pre deti materskej školy v čiastke 2 500,- eur. 

 

              

 Ţiadosť o dofinancovanie rozpočtu materskej školy. 

 

Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno p. Renáta Divékyová vo svojej ţiadosti 

ţiadala o dofinancovanie rozpočtu materskej školy na rok 2019. OZ pri schvaľovaní 

dotácie  na tvorbu rozpočtu MŠ v novembri 2018 vychádzalo z priemerného 

jednotkového koeficientu 91,00.  Podľa východiskových štatistických údajov  

a podielu obcí  na výnose DPFO pre rok 2019 bol jednotkový koeficient na rok 2019 

zvýšený  na 93,78 € . 

 

Uznesenie č. 12/2019  

             Obecné zastupiteľstvo  

          I.  b e r i e  n a  v e d o m i e   ţiadosť MŠ Nitrianske Rudno  o dofinancovanie MŠ  

               na platy  zamestnancov a na údrţbu a opravy budov MŠ, 

 

          II. ukladá obecnému úradu pripraviť do najbliţšieho zasadnutia OZ návrh Doplnku  

               č. 6 VZN  č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva. 

 

 

 Ţiadosť o kúpu pozemku reg. KN-C parcela č. 535/1, orná pôda o výmere 552 m2 

v k. ú. Nitrianske Rudno. 

 

Parcela reg. KN C. č. 535/1, orná pôda o výmere 552 m2 v k.ú. Nitrianske Rudno  

bola ponúknutá na predaj vlastníkom susedných nehnuteľnosti. 

O kúpu prejavili záujem:                

 Bc. Anna Iliašová,  972 26 Nitrianske Rudno 

 Helena Hrdá, 972 26 Nitrianske Rudno 

 Peter Šurkala a Andrea Šurkalová,  972 26 Nitrianske Rudno, 

 Ing. Mária Krištofová,  972 05 Sebedraţie. 

 

Na základe tohto záujmu poslanci OZ navrhli vypísať obchodnú verejnú súťaţ  

s tým, ţe najniţšia cena bude minimálne 10 €/m2. 
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             Uznesenie č. 13/2019 
            Obecné zastupiteľstvo   

I.   b e r i e  n a  v e d o m i e    ţiadosti o kúpu pozemku reg. KN-C, parcela č. 535/1, orná   

        pôda o výmere 552 m2, k. ú.    Nitrianske Rudno od  

 Bc. Anny Iliašovej,  972 26 Nitrianske Rudno 

 Heleny Hrdej,  972 26 Nitrianske Rudno 

 Petra a Aleny Šurkalových,  972 26 Nitrianske Rudno, 

 Ing. Márii Krištofovej, 972 05 Sebedraţie. 

 

II. v y h l a s u j e  a  s c h v a ľ u j e    

podmienky obchodnej verejnej súťaţe v zmysle  § 9a ods. 1 aţ 3  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí  na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemok reg. KN-C, parcela č. 535/1, 

orná pôda o výmere 552 m2, k. ú. Nitrianske Rudno.  

Podmienky OVS tvoria neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia. 

 

 

 Milan Kodaj, manţelka Jaroslava Valaská Belá - ţiadosť o kúpu parcely reg. E č. 

372 – ostatná plocha v k. ú. Nitrianske Rudno. 

 

Ţiadatelia ţiadajú odkúpiť parcelu reg. E č. 372 – ostatná plocha nachádzajúca sa 

v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Poštová za účelom udrţiavania, rozšírenia 

a oplotenia pozemku.    

 

              Uznesenie č. 14/2019 

        I.    Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a  v e d o m i e   ţiadosť Milana Kodaja 

             a manţelky Jaroslavy, Valaská Belá  o kúpu časti pozemku reg. KN-E, 

             parcela č. 372, ostatná plocha, k. ú. Nitrianske Rudno za účelom udrţiavania 

             a rozšírenia pozemku, 

 

II.    Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje zámer predaj parcely reg. E č. 372 ostatná       

          plocha nachádzajúca sa v k. ú.  Nitrianske Rudno pre manţelov Kodajových, bytom     

          Valaská Bela  z dôvodu budúceho moţného vyuţitia vybudovania  

          inţinierskych sieti.   

  

 Návrh na prenájom pozemkov vedených na LV č. 1 a č. 2356, v k. ú. Nitrianske 

Rudno. Príloha k nájomnej zmluve č.1/2019 tvorí prílohu zápisnice. 

Parcely reg. E č. 213, č. 372/101, č. 372/104, č. 425/1, č. 441/2, č.442/2, č. 500,  

                        č.. 534, č. 681, parcela reg. KN C č. 328 . 

 

             Uznesenie č. 15/2019 

             Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  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 priloţeného zoznamu o celkovej výmere 34 646 m2, vedené  

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

         Hlavná  87/549, 972 26 Nitrianske Rudno na dobu  piatich rokov od podpísania  

          nájomnej  zmluvy za cenu 100,- eur/rok. 

  Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta. Ţiadateľ bude pozemky dlhodobo    

                          hospodársky vyuţívať. 
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 Starosta obce poţiadal o prijatie uznesenia na vyčlenenie finančných prostriedkov 

                z rozpočtu obce na dovybavenie a úpravu okolia Domu kultúry Nitrianske Rudno. 

 

            Uznesenie č. 16/2019 

            Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á  finančnej komisii pripraviť návrh zmeny rozpočtu  

             obce na rok 2019 so zapracovaním výdavkov na dovybavenie a úpravu okolia  

            Domu kultúry Nitrianske Rudno. 

  

Keďţe všetky spisy boli prerokované starosta obce otvoril diskusiu 

 

             9. Diskusia. 

 

                  Starosta obce informoval, ţe pri odhŕňaní snehu na miestnych komunikáciach býva 

                 veľkým  problémom parkovanie osobných automobilov. Samozrejme to 

                  sťaţuje prácu zamestnancom obce pri zimnej údrţbe. 

                  Taktieţ zdôraznil, ţe pri vývoze komunálneho odpadu nebolo moţne sa dostať 

                  k niektorým smetným nádobam, pretoţe boli zasypané snehom a týmto občanom   

                  nebol  vyvezený komunálny odpad. Upozornil občanov, aby si zabezpečili prístup   

                  k týmto smetným nádobam  a pri vývoze komunálneho odpadu tak predišli  

                  k zbytočným  nedorozumeniam.     

                  Poďakoval zamestnancom obce pri vykonávaní zimnej údrţby a od občanov ţiadal 

                  trpezlivosť a ústretovosť. 

  

                   Ďalej starosta obce pripomenul, ţe najbliţšia kultúrna akcia bude v mesiaci   

                    marec a to fašiangy, na ktoré všetkých pozýva. 

.                                       

 

10. Záver : 

 

Keďţe  sa do diskusie  nikto neprihlásil, starosta obce poďakoval všetkým za účasť  

a ukončil zasadnutie OZ o 19:00 hodine.  

 

          Overovatelia zápisnice 

 

          Milan Kútny                                                             --------------------------- 

 

          Ing. Ľuboš Hronec                                                    ---------------------------- 

 

           Zapisovateľka:                                 

           Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ                                ------------------------------   

 

 

 

 

 

           V Nitrianskom Rudne dňa 28. 01. 2019                        Robert Štrbák 

                                                                                                   starosta obce 
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Uznesenia č. 1 – 16 /2019 zo zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne 

konaného dňa 28. 01. 2019 
 

 

Uznesenie č. 1/2019  

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne, 

konaného dňa 28. 1. 2019: 

  

Hlasovanie poslancov:  

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

 

  

                                                                                                   

Uznesenie č. 2/2019  

Obecné zastupiteľstvo  v o l í  návrhovú komisiu v zloţení: predseda Ing. Peter Rambala,  

člen Ing. Rudolf Hronec. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

 
                                                                                                                            

 

      Uznesenie č. 3/2019 

     Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie 

     a)  overovateľov zápisnice: Milana Kútneho, Ing. Ľuboša Hronca  

     b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú. 

          

Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

            

                                          

           

 

 

                                                                            



 10 

 

   Uznesenie č. 4/2019 

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej   

    činnosti za rok 2018.  

 

      Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

                                                                                                                                                        

       

      Uznesenie č. 5/2019 

       Obecné zastupiteľstvo   v y h l a s u j e   v  zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990  Zb.     

       o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno a určuje  

       podmienky voľby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

  

 

       Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

                                                                                                                    

 

                                                                                           

 Uznesenie č. 6/2019 

          Obecné zastupiteľstvo zriaďuje  pre volebné obdobie 2018 – 2022  ako svoje      

          poradné, iniciatívne a kontrolné orgány komisie obecného zastupiteľstva 

 komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

 komisiu finančnú, 

 komisiu výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

 komisiu kultúry, športu, vzdelávania a mládeţe, 

 komisiu sociálnych vecí. 

 

 

       Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 
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Uznesenie č. 7/2019 

                Obecné zastupiteľstvo volí : 

 za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Milana Kútneho a za jej členov JUDr. Milana Sobotu a Jána 

Výškrabku. 

              

 za predsedu komisie finančnej Ing. Petra Rambalu a za jej členov  Ing. Róberta 

Kluvanca, Ing. Stanislavu Cagáňovú, Ing. Martina Špánika. 

 

 za predsedu komisie výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku 

JUDr. Milaba Sobotu a za jej členov Ing. Rudolfa Hronca, Ing. Rastislava Kohúta  

     Adrianu Oravcovú. 

 

 za predsedu komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeţe Jána Výškrabku 

a za jej členov Ing. Ľuboša Hronaca , Ing. Rudolfa Hronca Vieru Jurenkovú. 

 

 za predsedu komisie sociálnych vecí Ing. Rudolfa Hronca a za jej členov Ing. Petra 

         Rambalu, Milana Kútneho, Eriku Sobotovú, Mgr. Petru Sládkayovú. 

 

       Hlasovanie poslancov: 

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

                                                                                                                                                        

                                                                                         

 

Uznesenie č. 8/2019 

          Obecné zastupiteľstvo  

        I.   b e r i e   n a  v e d o m i e  výzvu a podmienky výzvy Ministerstva ţivotného 

            prostredia SR s kódom č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 „Triedený zber komunálnych   

             odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu 

            a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov v ostatných   

             regiónoch“, 

 

II. s c h v a ľ u j e : 

a) predloţenie ţiadosti obce Nitrianske Rudno o NFP v rámci výzvy MŢP SR s kódom  

         č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 pre projekt s názvom „Zberný dvor v obci   

          Nitrianske   Rudno“ 

b) finančnú spoluúčasť obce Nitrianske Rudno k projektu  vo výške 5 %, t. j .   

       21 957,53 eura z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

    Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 
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Uznesenie č. 9/2019 

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

             pohľadáviek hotela Priehrada, s. r. o., Priehrada 171 Nitrianske Rudno, 

             IČO: 36770230 za daň z nehnuteľnosti - roky 2013 a  2014 vo výške 4 872,62 € 

             z účtovníctva obce z dôvodu neuspokojenia tejto pohľadávky obce v konkurznom   

             konaní a draţbe. 

    Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

                                                                                                                                     

 

            Uznesenie č. 10/2019 

            Obecné zastupiteľstvo   

           I. b e r i e  n a  v e d o m i e  návrh na vyradenie majetku obce  v správe MŠ a ZŠ   

              Nitrianske Rudno, 

   

           II. s c h v a ľ u j e  vyradenie majetku obce  v správe MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno    

    podľa priloţeného zoznamu. 

 

    Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                     

 

           Uznesenie č. 11/2019 

           Obecné zastupiteľstvo  

        I.  b e r i e  n a  v e d o m i e   ţiadosť MŠ Nitrianske Rudno o darček 

             pre deti k 30. výročiu otvorenia MŠ, 

 

       II. schvaľuje zámer prispieť MŠ Nitrianske Rudno na zakúpenie vybavenia ihriska          

             pre deti materskej školy v čiastke 2 500,- eur. 

 

    Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 
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Uznesenie č. 12/2019  

            Obecné zastupiteľstvo  

          I.  b e r i e  n a  v e d o m i e   ţiadosť MŠ Nitrianske Rudno 

              o dofinancovanie MŠ na platy  zamestnancov a na údrţbu a opravy budov MŠ, 

 

          II. ukladá obecnému úradu pripraviť do najbliţšieho zasadnutia OZ návrh Doplnku  

               č. 6 VZN  č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva. 

             

 

     Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

                                                                                                                                                        

        

      Uznesenie č. 13/2019 
            Obecné zastupiteľstvo   

     I. b e r i e  n a  v e d o m i e    ţiadosti o kúpu pozemku reg. KN-C, parcela č. 535/1, orná   

        pôda o výmere 552 m2, k. ú.    Nitrianske Rudno od  

 Bc. Anny Iliašovej, 972 26 Nitrianske Rudno 

 Heleny Hrdej,  972 26 Nitrianske Rudno 

 Petra a Andrey Šurkalových,  972 26 Nitrianske Rudno, 

 Ing. Márii Krištofovej,  972 05 Sebedraţie. 

 

II. v y h l a s u j e  a  s c h v a ľ u j e    

podmienky obchodnej verejnej súťaţe v zmysle  § 9a ods. 1 aţ 3  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí  na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemok reg. KN-C, parcela č. 535/1, 

orná pôda o výmere 552 m2, k. ú. Nitrianske Rudno.  

Podmienky OVS tvoria neoddeliteľnú súčasť tohoto uznesenia. 

 

     

     Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 
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             Uznesenie č. 14/2019 

        I.    Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a  v e d o m i e   ţiadosť Milana Kodaja 

             a manţelky Jaroslavy, Valaská Belá  o kúpu časti pozemku reg. KN-E, 

             parcela č. 372, ostatná plocha, k. ú. Nitrianske Rudno za účelom udrţiavania 

             a rozšírenia pozemku, 

 

II.    Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje zámer predaj parcely reg. E č. 372 ostatná       

          plocha nachádzajúca sa v k. ú.  Nitrianske Rudno pre manţelov Kodajových, bytom     

          Valaská Bela   z dôvodu budúceho moţného vyuţitia vybudovania  

          inţinierskych sieti.   

  

      

     Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

           

 

 

             Uznesenie č. 15/2019 

             Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  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 priloţeného zoznamu o celkovej výmere 34 646 m2, vedené  

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

         Hlavná  87/549, 972 26 Nitrianske Rudno na dobu  piatich rokov od podpísania  

          nájomnej  zmluvy za cenu 100,- eur/rok. 

 

Odôvodnenie: Obec s vyuţitím pozemku neráta. Ţiadateľ bude pozemky dlhodobo 

hospodársky vyuţívať. 

 

      

     Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 
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            Uznesenie č. 16/2019 

            Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á  finančnej komisii pripraviť návrh zmeny rozpočtu  

             obce na rok 2019 so zapracovaním výdavkov na dovybavenie a úpravu okolia  

            Domu kultúry Nitrianske Rudno. 

 

      

     Hlasovanie poslancov       

za 6 Ján Výškrabka, Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Ing. Ľuboš Hronec,  

proti   

zdrţal sa   

neprítomný/í       3 Ing. Róbert Kluvanec, JUDr. Milan Sobota, Adriana Oravcová 

           

 

 

 


