Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 15. júna 2020
Prílohy :
1.
2.
3.
4.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
Návrh záverečného účtu obce Nitrianske Rudno
Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ k 31. 03. 2020
Návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie 5
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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

Neprítomný : Ing. Róbert Kluvanec
Prítomní: traja občania obce
Začiatok zasadania OZ o 18.45 hodine
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31. 3. 2020
Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za I. polrok 2020
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020
Rôzne a žiadosti
Diskusia
Záver

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle §-u 13 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal všetkých prítomných a zároveň sa
ospravedlnil za oneskorené začatie OZ.
Pracovné stretnutie sa predĺžilo z dôvodu prejednávania záverečného účtu obce, zmeny
rozpočtu obce a predložených žiadostí na vybavenie.
Starosta obce predniesol program rokovania.
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 15. 6. 2020
K bodu 1. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu JUDr. Milana Sobotu a za člena Ing.
Rudolfa Hronca.
Uznesenie č. 15/2020
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda JUDr. Milan Sobota
člen Ing. Rudolf Hronec
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K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Milana Kútneho a Adrianu Oravcovú.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Milana Kútneho a Adrianu Oravcovú
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú
K bodu 3. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31. 3. 2020
(Tvorí prílohu zápisnice)
O plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ v Nitrianskom Rudne podrobne informoval predseda
finančnej komisie Ing. Peter Rambala.
Uznesenie číslo: 17/2020
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. 2020,
b)
plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 31. 3. 2020,
c) informáciu riaditeľa Základnej školy Nitrianske Rudno o prevádzkach školských
zariadení a vlastných príjmoch počas koronakrízy.
K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za I. polrok 2020
(Tvorí prílohu zápisnice)
Správu prečítal a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola
zameraná podľa plánu kontrolnej činnosti:
1. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce
Inventúra pokladne bola vykonaná 10. 02. a 01. 06. 2020 inventarizačnou komisiou
a výška peňažných prostriedkov v pokladni obce súhlasila s účtovným stavom
v pokladničnej knihe.
2. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019
Kontrolou bolo zistené, že vo všetkých prípadoch bola dodržaná lehota zúčtovania
dotácie, účel použitia dotácie a pri zúčtovaní dotácií boli správne vykonané aj
administratívne finančné kontroly a vypracované správy z nich tak, ako to ukladá
nový zákon o finančnej kontrole a audite platný do 1. 1. 2016.
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3. Kontrola dodržiavania výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu v roku 2019
Kontrolou bolo zistené, že opatrovaní si úhrady za opatrovateľskú službu uhrádzajú
mesačne do pokladne obce, a to v správnej výške 1,50 € za hodinu opatrovania.
Nedoplatky na úhradách opatrovaní nemajú.

4. Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách – poskytovanie cestovných
náhrad v roku 2019
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období cestovné náhrady poskytnuté
neboli z dôvodu používania služobného motorového vozidla a trvania pracovnej
cesty menej ako 5 hodín.
5. Kontrola dodržiavania 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 v I. polroku šk. roka 2019/2020 (MŠ a ŠKD)
6. Preverenie postupu obecného úradu pri zadávaní vybraných zákaziek s nízkou
hodnotou a preukázanie, že vynaložené náklady na predmet zákazky boli
hospodárne, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene
7. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 03. 2020
8. Kontrola dodržiavania zákona č. 394/2020 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
v roku 2019
9. Kontrola tvorby a použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce v roku
2019
10. Kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci február 2020
Uznesenie č. 18/2020
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. polrok 2020.
K bodu 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 (Tvorí prílohu zápisnice)
Návrh záverečného účtu predložil a podrobne informoval Ing. Peter Rambala.
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Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok vo výške
+ 144 916,47€, ktorý je navrhovaný použiť na tvorbu rezervného fondu obce vo výške
139 599,52€ a na tvorbu fondu údržby a opráv nájomných bytov vo výške: 5 316,95€ za rok
2019.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nitrianske Rudno
za rok 2019
K návrhu záverečného účtu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, ktorý predložil odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2019 a odporučil obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Nitrianske Rudno za rok
2019 v zmysle § 16 ods.10 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy výrokom: súhlas s celoročným hospodárením za rok 2019 bez výhrad.
Uznesenie č. 19/2020
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 2019,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2019,
II. s c h v a ľ u j e:
a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2019 bez výhrad:
bežné príjmy
bežné výdavky
bilancia bežného rozpočtu

2 023 830,89
1 809 665,47
+ 214 165,42

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

121 837,48
194 475,13
- 72 637,65

bilancia BR a KR

+ 141 527,77

fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií

111 031,00
64 634,77
+ 46 396,23

príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

2 256 699,37
2 068 775,37
+ 187 924,00
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b) použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 144 916,47€
nasledovne:
• v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce
zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona vo výške 139 599,52€
na tvorbu rezervného fondu obce,
• 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€,
K bodu 6. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020 – rozpočtové opatrenie 5 (Tvorí
prílohu zápisnice)
Návrh zmeny rozpočtu predložil a podrobne informoval Ing. Peter Rambala.
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e zmenu rozpočtu obce na rok 2020 – rozpočtové opatrenia
č. 1 - 4/2020 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 2020 - rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

2 017 113,61 €
1 969 135,81 €
47 977,80 €
11 075,02 €
147 745,02 €
- 136 670,00 €
152 500,00 €
63 382,48 €
89 117,52 €
2 180 688,63 €
2 180 263,31 €
425,32 €
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K bodu 7. Rôzne a žiadosti
1. Návrh na zriadenia DHZ obce (Dobrovoľný hasičský zbor)
Predkladal hlavný kontrolór obce. Informoval, že obec podľa ustanoven § 15 ods. 1
písm. b) Zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
je povinná zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov
a vykonávanie záchranných prác.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I. z r i a ď u j e podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Štatútu
obce Nitrianske Rudno v platnom znení Dobrovoľný hasičský zbor obce
Nitrianske Rudno (DHZO Nitrianske Rudno),
II. v y d á v a zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Nitrianske
Rudno,
III. m e n u j e do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Nitrianske
Rudno Jána Výškrabku, Čsl. partizánov 265/54, Nitrianske Rudno,
IV. m e n u j e do funkcií v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Nitrianske Rudno
veliteľov družstiev, technikov - strojníkov, starších hasičov a hasičov podľa
priloženého zoznamu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

2. Návrh ATC, s. r. o. Nitrianske Rudno o vyradenie hmotného majetku
- 6 ks bruntálske bunky, r. 1992, obstarávacia cena spolu 3 983,27 €,
- vodný tobogan, r. 1993, obstarávacia cena 54869,55 €,
- 3 ks predajné stánky ESSEX, r. 1992, obstarávacia cena 50 243,48 €.
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.

b e r i e n a v e d o m i e návrh ATC, s. r. o. Nitrianske Rudno o vyradenie
hmotného majetku:
• 6 ks bruntálske bunky, r. 1992, obstarávacia cena spolu 3 983,27€,
• vodný tobogan, r. 1993, obstarávacia cena 54869,55€,
• 3 ks predajné stánky ESSEX, r. 1992, obstarávacia cena 50 243,48€,

II.

s ch v a ľ u j e vyradenie hmotného majetku v ATC s. r. o. Nitrianske Rudno:
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6 ks bruntálske bunky r. 1992,
vodný tobogan r. 1993 v cene 500,- eur s tým, že bude zabezpečený odpredaj tohto
majetku,
III.

neschvaľuje vyradenie 3 ks predajných stánkov ESSEX r. 1992.

3. ATC Nitrianske Rudno s. r. o. – žiadosť o čiastočne odpustenie nájmu na rok 2020.
Spoločnosť ATC Nitrianske Rudno s. r. o., správca kempingu Nitrianske Rudno
žiada obec Nitrianske Rudno o čiastočné odpustenie nájmu za rok 2020 z dôvodu
koronakrízy, a tým i nižších príjmov spoločnosti. ATC Nitrianske Rudno s. r. o.
navrhuje stanoviť výšku nájmu na rok 2020 vo výške 20% t. j. 3 200,- eur.
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e žiadosť ATC, s. r. o. Nitrianske Rudno o zníženie nájmu
vo výške 20 % na rok 2020 z dôvodu koronakrízy, a tým i nižších príjmov spoločnosti,
II. n e s c h v a ľ u j e výšku nájmu na rok 2020 vo výške 20%, t. j. 3 200€ pre spoločnosť
ATC Nitrianske Rudno s. r. o.

4. ATC Nitrianske Rudno s. r. o. Priehrada II/1 Nitrianske Rudno – žiadosť o súhlas
so štúdiou pre realizáciu zmien v prevádzke autokempingu nájomcom a uložením
inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce ATC Nitrianske Rudno s. r. o.
žiada o súhlas s predloženou plánovanou realizáciou úpravy nehnuteľných, ako aj
hnuteľných vecí tvoriacich predmet nájmu, udelenie súhlasu s uložením
inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce, ktorý tvorí nevyhnutný
predpoklad realizácie uvedených zmien.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e žiadosť ATC, s. r. o. Nitrianske Rudno o súhlas
so štúdiou pre realizáciu zmien v prevádzke autokempingu nájomcom a uložením
inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce,
II. odporúča starostovi obce predložiť štúdiu pre realizáciu zmien v prevádzke
autokempingu Stavebnej komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne.

5. Ing. Peter Čičmanec Nitrianske Rudno – Žiadosť o schválenie parkovacích miest
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Žiadateľ vo svojej žiadosti žiada o schválenie vybudovania parkovacích miest pred
bytovým domom č. 546 na časti parcelách KN C č. 344/1 a 227/3.
Uznesenie číslo: 25/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Ing. Petra Čičmanca, bytom 972 26 Nitrianske
Rudno o schválenie vybudovania parkovacích miest o rozlohe 12 x 5 m na časti
pozemkov KN - C, parcely č. 344/1 a 227/3,
II. požaduje od Ing. Petra Čičmanca doložiť k žiadosti písomné súhlasy na schválenie
parkovacích miest od vlastníkov bytového domu č. 546.
6. Otto Hlasný, 972 26 Nitrianske Rudno – žiadosť o nájom pozemku na parkovanie
motorových vozidiel
Žiadateľ žiada o poskytnutie obecného pozemku do dočasného užívania na účely
parkovania motorových vozidiel. Jedná sa o časť pozemku pri bytovom dome č. 545
a prenajatú časť pozemku by chcel skultúrniť úpravou povrchu pozemku a zhotovením
estetického prístrešku.

Uznesenie číslo: 26/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.

berie na vedomie
žiadosť Otta Hlasného, bytom 972 26 Nitrianske Rudno o schválenie
vybudovania parkovacích miest o rozlohe 6 x 4 m na časti pozemku KN - E,
parcela 45/1 (KN-C 227/5),

II.

požaduje od Otta Hlasného doložiť k žiadosti písomné súhlasy na schválenie
parkovacích miest od vlastníkov bytového domu č. 545.
Poslanci OZ navrhli tieto súhlasy vyžiadať od vlastníkov, prípadne nájomcov
bytových domov č. 545, 546 z dôvodu, aby im nebol zamedzený prístup na
parkovacie miesta.

7. Starosta obce – Vyradenie dodávkového vozidla FIAT DUCATO, ŠPZ PD 324 ET,
rok výroby 1999
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Uznesenie číslo: 27/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.

s c h v a ľ u j e vyradenie dodávkového vozidla FIAT DUCATO, ŠPZ PD
324 ET, rok výroby 1999 z majetku obce a jeho odpredaj ako nepotrebný
majetok za cenu najmenej 100€,

II.

o d p o r ú č a obecnému úradu zverejniť v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom obce ponuku na odpredaj predmetného vozidla v zmysle bodu I na
úradnej tabuli obce, webovom sídle obce a v regionálnej tlači.

8. Tomáš Pánis, bytom Nitrianske Rudno – žiadosť o zmenu územného plánu
Žiadateľ žiada o schválenie zmeny územného plánu obce na parcely reg. KN E
č. 299, 298, 297, 296, 295 a 294 za účelom výstavby rodinného domu, dielne,
skladu, garáže a podobne.

Uznesenie číslo: 28/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.

b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Tomáša Pánisa, bytom 972 26
Nitrianske Rudno o zmenu územného plánu obce
a využitia územia na pozemkoch KN- E, parcely č. 294 až 299
v najbližšom návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej
dokumentácie obce Nitrianske Rudno,

II.

o d p o r ú č a starostovi obce so začatím procesu obstarávania zmien
a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Rudno.

9. Starosta obce – zámer výstavby nájomného bytového domu v obci Nitrianske
Rudno s podporou ŠFRB a MV a RR SR.
Starosta obce má záujem o výstavbu bytového domu v centre obce – v parku pred
bytovkami, nakoľko obec eviduje veľký počet žiadateľov o byt.
Uznesenie číslo: 29/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.

s ú h l a s í so zámerom výstavby nájomného bytového domu v obci
Nitrianske Rudno s podporou ŠFRB a MV a RR SR,
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II.

o d p o r ú č a starostovi obce so začatím procesu administratívnych
činností potrebných na výstavbu nájomného bytového domu v obci
Nitrianske Rudno s podporou ŠFRB a MV a RR SROV.

10. TTL Group s. r. o. Sladkovičová č. 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou stanovisko k líniovej stavbe telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak telekom,
a.s. Bratislava v katastri obcí Nitrianske Rudno a Rudnianska Lehota
Uznesenie číslo: 30/2020
Obecné zastupiteľstvo:
I.

b e r i e n a v e d o m i e žiadosť TTL Group, s. r. o. Bánovce nad Bebravou
o vyjadrenie – stanovisko k líniovej stavbe telekomunikačnej siete spoločnosti
Slovak telekom, a. s. Bratislava v katastri obcí Nitrianske Rudno a Rudnianska
Lehota,

II. s ú h l a s í s líniovou stavbou podľa projektovej dokumentácie za podmienok, ktoré
sa dohodnú na spoločnom stretnutí realizátora stavby a zástupcov obce Nitrianske
Rudno (stavebná komisia).

11. Antón Pánis, 972 26 Nitrianske Rudno – prenájom pôdy
Starosta obce informoval, že na minulom zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie
č. 10/2020 zo dňa 2. marca 2020 zámer prenajať majetok obce – časť pozemku
KN E č. 213, orná pôda o výmere 14 921 m2 vedená na LV č. 2356 k. ú. Nitrianske
Rudno na dobu 5 rokov od 01. 04. 2020 za cenu 100,- eur/ rok pre Antóna Pánisa.
Dňa 25. 03. 2020 bol na obecný úrad doručený list od p. Antóna Pánisa, ktorý žiadal
do nájomnej zmluvy zadať výmeru približne 22 300 m2 a nie 14 921 m2.
Taktiež od poslanca prišla námietka, že nie celá parcela sa využíva na obrábanie
poľnohospodárskej pôdy, ale sú tam zastavané plochy tzv. prístrešky
pre hospodárske zvieratá a cena nájmu by mala byť odlišná ako za užívanie ornej
pôdy.
Dňa 3. 4. 2020 bol zo strany obce zaslaný list p. Antónovi Pánisovi, aby si dal
zamerať geometrickým plánom skutočnú výmeru, ktorú užíva.
Pán Antón Pánis zaslal dňa 9. 4. 2020 list, že k výpočtu výmery prikladá mapu
z katastra nehnuteľnosti namiesto geometrického plánu.
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Ing. Edurad Pánis poďakoval a pochválil poslancov OZ za dobrý výsledok
hospodárenia obce a zapojil sa do tohto bodu programu.
Ing. Eduard Pánis, ktorý podrobne vysvetlil celú situáciu, ako túto parcelu a iné
nadobudol po bývalých štátnych majetkoch a v katastri nehnuteľnosti je vedený
ako užívateľ - firma AGRO EPEK Nitrianske Rudno.
Ing. Edurad Pánis nemá problém uhradiť tento nájom aj 5 rokov späť, že sa nič
nezmení a p. Anton Pánis môže naďalej túto parcelu užívať.
Keďže p. Antón Pánis má uvedenú parcelu v náhradnom užívaní a skutočne na nej
hospodári, z tohto dôvodu prejavil záujem uzatvoriť nájomnú zmluvu s obcou.
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo:
u k l a d á Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne prehodnotiť možnosť využitia pozemku
KN E, parcela číslo 213 pre potreby obce v kontexte s procesom plánovanej aktualizácie
územného plánu obce a taktiež prehodnotiť podmienky poskytnutia pozemku do dočasného
nájmu záujemcom hospodáriacim na poľnohospodárskej pôde. Za užívanie pozemku
v uplynulom období je potrebné požadovať od užívateľa pozemku primeranú finančnú
náhradu.
K bodu 8. Diskusia
Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
Do diskusie sa zapojil Ing. Peter Rambala, ktorý informoval, že naplánované práce (napr.
pokračovať budovaním chodníka) v obci sa môžu postupne realizovať podľa poskytnutých
finančných prostriedkov na účtoch obce.
Starosta obce informoval, že má záujem vymeniť okná, opravu strechy na budove bývalej
prevádzky VEPS Nitrianske Rudno a opravu strechy na obecnom úrade.
Do diskusie sa prihlásil p. Marek Harag, ktorý kritizoval znečistenie potoka v obci
a vyvážanie zeminy na urbárske pozemky, nakoľko to nebolo odsúhlasené na valnom
zhromaždení. Vznikajú z toho nelegálne skládky odpadov.
Ďalej p. Harag informoval, že Reštaurácia Kohút bola odkúpená od Jednoty s. d., ale nevie,
z akého dôvodu, keď budova sa stavala v obci v rámci akcie „ Z“.
Bolo by dobré to zistiť, akým spôsobom to Jednota, spotrebné družstvo, nadobudla do svojho
vlastníctva.
Starosta obce odpovedal, že potok patrí Správe povodia hornej Nitry a je to v ich kompetencii.
„Keď som v minulosti dal tento potok vyčistiť, tak ste ma, p. Harag, obvinili, že míňam
obecné finančné prostriedky. Ja neustále píšem a vyzývam Správu povodia hornej Nitry
o vyčistenie potokov nielen v centre obce, ale v celej obci.“
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Starosta obce ďalej odpovedal, že predsedom Urbariátu Nitrianske Rudno a Pozemkového
spoločenstva Kršťanová Ves posiela listy na základe podnetu Slovenskej inšpekcie životného
prostredia.
V listoch ich žiada, aby na pozemkoch urbariátu a pozemkového spoločenstva neukladali
žiadny odpad v rozpore zo zákonom o odpadoch. Pokiaľ k takémuto konaniu došlo, žiada ich
o okamžitú nápravu.
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta ukončil zasadnutie OZ.
K bodu 9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 20:30 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Adriana Oravcová

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

Milan Kútny

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

............……………........…........

V Nitrianskom Rudne dňa 15. 06. 2020

Robert Štrbák
starosta obce

14

