
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 25. marca 2019 
 

Prílohy : 

 

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

 2.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.                  

 3. Doplnok č. 6 VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencii obce na úseku   

     školstva.  

 4. Návrh rozpočtovej zmeny  Obce Nitrianske Rudno – rozpočtové opatrenie č. 2. 

 5. Hodnotenie koncepcie rozvoja MŠ Nitrianske Rudno. 

 6. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov na predaj   

     nehnuteľného majetku. 

       

 

 

 

 



 2 

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 

                            Ing. Ľuboš Hronec 

                            

                             Prítomní štyria občania obce.  

 

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

4.  Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno. 

5.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl až september 2019. 

6.   Návrh Doplnku č. 6 VZN  č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce 

       na úseku školstva.  

7.  Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019. 

8.  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. 

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 poslancov 

     a prítomných občanov. 

     Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

     Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami. 

      

      Uznesenie č. 17/2019 

 

      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva    

      v Nitrianskom Rudne, konaného dňa 25. 03. 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

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

Rambala, Viera Jurenková,  Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í        3 Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota  
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 K bodu 1. Voľba návrhovej komisie. 

 

      Do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Rudolfa Hronca  a za člena Jána   

      Výškrabku.     

 

 Uznesenie č. 18/2019 

 

       OZ volí návrhovú komisiu v zložení:  predseda Ing. Rudolf Hronec         

                                                                        člen Ján Výškrabka.  

      

       

Hlasovanie poslancov 

za 6 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       3  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota. 

 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.. 

 

 Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Ing. Petra Rambalu.  

 Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

a) určenie  overovateľov zápisnice:  Milan Kútny, Ing. Peter Rambala 

b) určenie zapisovateľky zápisnice: Iveta Šílová   

     

K bodu 3. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za I. 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 zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2018 

- kontrola dodržiavania výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu v roku 2018 

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

Nitrianske Rudno 

- Kontrola dodržiavania zákona o sociálnom fonde v roku 2018 v podmienkach ZŠ 

Nitrianske Rudno. 

 

Uznesenie č. 20/2019   

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 I. štvrťrok 2019. 
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K bodu 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno. 

 

Starosta obce informoval, že dňa 31. 03. 2019 končí šesťročné funkčné obdobie hlavnému 

kontrolórovi obce. Obecné zastupiteľstvo z tohto dôvodu vyhlásilo na svojom zasadnutí  

dňa 28. 1. 2019  voľbu hlavného kontrolóra obce. Uzávierka prihlášok bola 1. marca 2019.  

O vyhlásenej voľbe a kandidátoch na túto funkciu informovala poslankyňa p. Adriana 

Oravcová.  

 

Do termínu uzávierky 1. 3. 2019  sa na voľbu HK obce prihlásil jeden kandidát, a to doterajší 

hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy. Na pracovnej porade poslanci otvorili obálku 

prihláseného kandidáta, ktorá obsahovala všetky požadované doklady.  Obecné zastupiteľstvo 

tak mohlo pristúpiť k voľbe HK obce. Voľba hlavného kontrolóra obce bola vykonaná 

verejným hlasovaním, keďže bol jeden kandidát na voľbu HK. 

 

Uznesenie č. 21/2019  

 

Obecné zastupiteľstvo   

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

a) informáciu o jednom prihlásenom kandidátovi na  voľbu hlavného kontrolóra obce 

Nitrianske Rudno, ktorým je PhDr. Róbert Géczy, 

b) splnenie podmienok prihláseného kandidáta pre voľbu hlavného kontrolóra obce                  

v zmysle uznesenia č. 5/2019 zo dňa 28. 1. 2019, 

a) návrh  na spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním, 

 

II. s c h v a ľ u j e  spôsob voľby hlavného kontrolóra obce verejným hlasovaním 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

 

 

Uznesenie č. 22/2019  

 

Obecné zastupiteľstvo  v o l í  v súlade s § 18 ods. 1, § 18a ods. 5 a 6 zákona SNR 

 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  PhDr. Róberta Géczyho za hlavného kontrolóra obce 

Nitrianske Rudno na obdobie od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2025 s úväzkom 0,2. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 
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Starosta obce zablahoželal PhDr. Róbertovi Géczymu k zvoleniu a poprial mu hlavne 

veľa zdravia a veľa chuti do práce, aby prácu ktorú bude vykonávať mohol aj naďalej robiť 

v prospech našej obce a k spokojnosti poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

 

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl  

                  až september 2019. (Tvorí prílohu tejto zápisnice). 

 

                  Plán kontrolnej činnosti na obdobie apríl – september predložil hlavný kontrolór 

obce v zmysle § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov. Prečítal a podrobne informoval o kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie číslo: 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na apríl 
až september 2019. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

 

 

K bodu 6. Návrh Doplnku č. 6 k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencii obce  

                   na úseku školstva. (Tvorí príloh tejto zápisnice). 

 

Ing. Peter Rambala informoval, že po zverejnení výšky podielových daní na rok 2019 

a koeficientu na rok 2019 bol vypracovaný Doplnok č. 6 k VZN 1/2015 o financovaní 

originálnych kompetencií obce na úseku školstva pre výpočet poskytovania finančných 

prostriedkov pre školské zariadenia. 

                      

 

 Uznesenie číslo: 24/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e  Doplnok č. 6 VZN  č. 1/2015 o financovaní 

originálnych kompetencií obce na úseku školstva.  

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

 

 

K bodu 7. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019. (Tvorí prílohu zápisnice). 

   

Ďalším bodom rokovania je informácia o zmene rozpočtu a návrh zmeny rozpočtu obce 

 na rok 2019.  Podrobne informoval Ing. Peter Rambala. 
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 Dôvodom je navýšenie výnosu podielových daní v podielových daniach nakoľko sa upravilo 

VZN (Doplnok č.6) o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva z dôvodu 

zmeny jednotkového koeficientu z 84,17 na 93,78. 

Uznesenie č. 25/2019 

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. 1/2019 vykonané z dôvodu 

účelovo určených príjmov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti školstva, 

 

II.  s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu obce na rok 2019 -  rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 831 269,01 € 

       Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 1 692 717,01 € 

       Bilancia bežné rozpočtu                                                138 552,00 € 

                                                              

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

Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ                            621 657,00 € 

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                   - 63 169,28 € 

 

Finančné operácie príjmové                                                      0, - € 

Finančné operácie výdavkové                                         63 382,48 €   

Bilancia finančných operácií                                        63 382,48 € 

 

 

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. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter 

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

  

 

K bodu 8. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. Zápisnica z otvárania obálok   

                    a vyhodnotenia súťažných návrhov je prílohou zápisnice. 

 

Z dôvodu viacerých záujemcov o kúpu pozemku – parcela KN C  č. 535/1, orná pôda 

o výmere 552 m2 v k. ú. Nitrianske Rudno vyhlásilo v januári OZ obchodnú verejnú súťaž.  

Poslanci na pracovnom stretnutí túto súťaž vyhodnotili a poslanec Ing. Rudolf Hronec 

podrobne informoval o jej výsledkoch. 

 

Do verejnej obchodnej súťaže ( ďalej len „ OVS“) sa s ponukami zapojili traja uchádzači. 

Poslanci OZ otvorili obálky a konštatovali, že podmienky OVS splnili všetci uchádzači 

- Ing. Marta Krištofová bytom  972 05 Sebedražie 

- Bc. Anna Iliašová bytom  972 26  Nitrianske Rudno 

- Peter Šurkala a Andrea Šurkalová bytom Nitrianske Rudno. 
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Prítomní poslanci odporúčajú prijať ako najvýhodnejší návrh účastníka OVS Petra Šurkalu 

a manželku Andreu Šurkalovú s cenou 12,- eur/m2. 

 

 Uznesenie č. 26/2019 
Obecné zastupiteľstvo   

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

vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením č. 13/2019 na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti pozemok reg. KN-C parcela č. 535/1, orná pôda 

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

II. s c h v a ľ u j e  

na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona          

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod nehnuteľnosti pozemok reg. KN-C parcela č. 535/1, 

orná pôda o výmere 552 m2, k. .ú. Nitrianske Rudno, kupujúcemu Peter Šurkala a  Andrea 

Šurkalová obaja trvale bytom 972 26 Nitrianske Rudno za cenu 12,- eur/m2   

spolu 6 624,- eur.  Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 
III. o d p o r  ú č a  starostovi obce uzatvoriť kúpnu zmluvu v zmysle bodu II.  

      

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

 

K bodu 9. Rôzne a žiadosti. 

 

1. Rada školy pri Materskej škole, Hlavná č. 534/66, Nitrianske Rudno – žiadosť 

o delegovanie nového zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri materskej škole. 

 

Na základe ukončenia poslaneckého mandátu p. Ing. Martina Špánika, ktorý bol ako zástupca 

zriaďovateľa delegovaný do Rady školy pri Materskej škole Nitrianske Rudno žiadajú 

o delegovanie nového zástupcu  zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Nitrianske 

Rudno. 

   

Uznesenie č. 27/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo   

I. o d v o l á v a   

v súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

 a školskej samospráve zástupcu obce Ing. Martina Španika z Rady školy pri Materskej 

škole  Nitrianske Rudno, 

II. d e l e g u j e  

  poslankyňu Adrianu Oravcovú v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve za zástupkyňu obce do Rady školy pri Materskej 

škole Nitrianske Rudno. 
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Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa  Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota. 

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

 

2. Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná č. 534/66, Nitrianske Rudno - Predloženie 

    Hodnotenia koncepcie dlhodobého rozvoja Materskej školy. 

 

     Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno p. Renáta Divékyová  predložila hodnotenie  

koncepcie dlhodobého rozvoja Materskej školy za roky 2014 – 2018 na schválenie. 

Hodnotenie koncepcie dlhodobého rozvoja materskej školy bolo vypracované v zmysle  

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.   

 

Uznesenie č. 28/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotenie koncepcie dlhodobého rozvoja 

Materskej školy Nitrianske Rudno za roky 2014 -2018. / Tvorí prílohu zápisnice/. 

 

3. ATC Nitrianske Rudno – podklady k investičným nákladom ATC Nitrianske Rudno s.r.o. 

     –   zhodnotenie obecného majetku 2019. Ponuky predložil Norbert Dobiš  

 

   ATC Nitrianske Rudno s.r.o. predložilo ponuky na zhodnotenie obecného majetku r. 2019 

- kalkulácia: WC recepcia  vo výške 4 830 eur  od Jozefa Dobiša so sídlom Lipník č. 43 

- F. y YORAS zabezpečovacia technika (kamerový systém) vo výške 4 300,80    

 

 Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

I. b e r i e   n a  v e d o m i e  ponuku nájomcu ATC Nitrianske Rudno s.r.o. Norberta 
Dobiša, o zhodnotenie prenajatého majetku obce, 

 

II. Ukladá Stavebnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne uskutočniť stretnutie s nájomcom 

ATC Nitrianske Rudno s.r.o. s  p. Norbertom Dobišom za účelom prehodnotiť predložené 

ponuky a návrh riešenia  predložiť formou správy do najbližšieho zasadnutia OZ. 

  

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

 

4. Advokátska kancelária JUDr. Ctibor Stacha, advokát Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza  

    - Oznámenie o prevzatí právneho zastúpenia – Návrh na vybavenie veci zmierom. 

 

Advokátska kancelária JUDr. Ctibor Stacha, prevzala právne zastúpenie spoločnosti Ján 

Briatka B a B s.r.o. , IČO : 46 557 776  so sídlom Poštová11, 972 26 Nitrianske Rudno, ktorá 

vykonávala pre našu Obec Nitrianske Rudno stavebné dielo s názvom „ Prestavba a prístavba 

kultúrneho domu v obci.       
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Po preštudovaní listín a podkladov navrhuje Advokátska kancelária JUDr. Ctibor Stacha  

aby došlo medzi zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa k prejednaniu veci so snahou 

o mimosúdne vyriešenie.  

 

Starosta obce informoval, že nedošlo k dohode z finančného hľadiska nakoľko bol vykázaný 

veľký finančný rozdiel, ktorý vznikol s niektorými prácami navyše. Viackrát boli uskutočnené 

stretnutia starostu obce s poslancami a s konateľmi spoločnosti Ján Briatka B a B s.r.o. Jánom 

Briatkom a Ing. Romanom Briatkom vo veci vyriešenia finančného usporiadania. Rokovania 

boli neúspešné. 

  

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

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

a) oznámenie advokátskej kancelárie JUDr. Ctibor Stacha, Košovská cesta 1,                         

971 01 Prievidza o prevzatí právneho zastupovania spoločnosti B a B, s. r. o.,  
          Poštová 11, 972 26 Nitrianske Rudno, 

 
b) návrh na vybavenie sporu vo veci „Prestavba a prístavba kultúrneho domu     

v obci Nitrianske Rudno“ zmierom. 
 

5. Prevod majetku obce – pozemky C KN parcely č. 221/7, 221/8, 221/9, 221/10, 221/11,    

    221/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2  kupujúcim: 

    Pavol Dianovský bytom   972 26 Nitrianske Rudno 

    Pharm. Dr. Monika Dianovská bytom  972 26  Nitrianske Rudno 

    Vladimír Vrška  972 26 Nitrianske Rudno   

 

    Uvedené pozemky sa nachádzajú v k. ú. Nitrianske Rudno na ulici Hlavná pri Bytovom    

    dome so súpisným číslom 710 na ktorých sú   postavené a skolaudované garáže. 

   

    Uznesenie číslo: 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona   

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod majetku obce – pozemky vedené  

na LV č. 1, k. ú Nitrianske Rudno 

 pozemok reg. C-KN, parcela 221/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,  

 pozemok reg. C-KN, parcela 221/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,  

 pozemok reg. C-KN, parcela 221/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,  

 pozemok reg. C-KN, parcela 221/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,  

 

kupujúcim  Pavol Dianovský, bytom 972 26 Nitrianske Rudno  

a Pharm.Dr. Monika Dianovská, rod. Polerecká, bytom  972 26 Nitrianske Rudno 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 za cenu 16,60 €/m2.  

  

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 
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           Uznesenie číslo: 32/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u je    v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona  

 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod majetku obce – pozemky vedené  

  na LV č. 1, k. ú Nitrianske Rudno 

 pozemok reg. C-KN, parcela 221/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,  

 pozemok reg. C-KN, parcela 221/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,  

 

kupujúcemu:  Vladimír Vrška,  972 26 Nitrianske Rudno za cenu 16,60 €/m2.  

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Rambala, Viera Jurenková, Adriana Oravcová 

proti   

zdržal sa   

neprítomný/í 3 Ing, Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota, 

 

 

K bodu 10. Diskusia. 

 

Starosta obce po prerokovaní všetkých spisov a žiadosti otvoril diskusiu. 

Informoval o pripravovaných prácach v obci, bude sa budovať chodník od farského úradu 

k  základnej škole projekt je už vypracovaný,  pripravuje sa projekt na dažďovú kanalizáciu 

na zachytávanie dažďovej  vody na ulici Jána Bottu, v dome smútku zamestnanci obce 

vymieňajú okná, znižujú strop, stierkovali sa dve miestnosti  a bude sa musieť vykonať aj 

rekonštrukcia strechy.  Dostali sme dotáciu vo výške 30 000,- eur na rekonštrukciu 

strechy hasičskej zbrojnice, požiadali sme  o dotáciu na rekonštrukciu strechy obecného úradu  

a dali sme  vypracovať štúdie na zastávky a chodník - od horných zastávok smerom 

k Rudnianskej Lehote. 

 

 

 Do diskusie sa zapojil p. Marek Harag, ktorý vyjadril nespokojnosť s rekonštrukciou domu 

kultúry, ďalej sa sťažoval na zamestnancov obce, ktorí vypaľovali káble na zbernom mieste 

a tento zápach a dym veľmi škodí včelám, ktoré sú v blízkosti  umiestnené. 

Taktiež kritizoval, že zamestnanec obce p. Červený ešte v jeseni vysypal štrk 

 pri tzv. odpadáku ( ulica Športová ) a do dnešného dňa nebol ešte rozhrnutý. 

 

Starosta obce odpovedal, že to zariadi a keďže sa do diskusie nikto neprihlásil ukončil 

zasadnutie OZ.      
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K bodu 11. Záver 

 

 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19.15 hodine. 

 

 

 

 

 

 

     Overovatelia zápisnice : 

 

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

  

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

  

 

      Zapisovateľka : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Nitrianskom Rudne dňa  25. 03. 2019                                Robert Štrbák                                                                                                                                                                    

                                                                                                  starosta obce 
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