
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 21. septembra  2020 
 

Prílohy : 

 

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za III. štvrťrok 2020  

 2. Plán kontrolnej činnosti HK obce október - marec                 

 3. Plnenie a  čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ, obce  k 30. 06. 2020. 

 4. Dodatok č.1 Komunitného plánu obce na roky 2018-2022 
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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  

                               

                                                         

                             Prítomní:  šiesti občania obce   

 

                              Začiatok zasadania OZ o 18.30 hodine   

P r o g r a m :   

 

         1. Otvorenie 

         2. Voľba návrhovej komisie  

  3. Určenie overovateľov  a zapisovateľky zápisnice 

    4. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020 

    5. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020   

    6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za III. štvrťrok 2020 

    7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na október 2020 až marec 2021  

    8. Návrh zmien a doplnkov Komunitného plánu obce 

       9. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy při MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno 

      10. Rôzne a žiadosti 

      11. Diskusia 

      12. Záver 

 

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

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

        

       K bodu 1.  

       Starosta obce privítal všetkých prítomných a  otvoril rokovanie OZ o 18.30 hodine. 

       Pracovné stretnutie sa predĺžilo  z dôvodu  prejednávania  predložených materiálov 

       a žiadosti na vybavenie.  

.              

        Starosta obce predniesol program rokovania. 

 

        Uznesenie č. 32/2020  

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

         konaného dňa 21. 9. 2020. 

     

        K bodu 2. Voľba návrhovej komisie. 

 

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

        a za členku Vieru Jurenkovú.     

 

 Uznesenie č. 33/2020 

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

                                                                   členka Viera Jurenková  

      

 

 



 3 

       

K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice 

 

 Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice  Jána Výškrabku a Adrianu Oravcovú.   

 Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

a) určenie  overovateľov zápisnice: Jána Výškrabku a  Adrianu Oravcovú 

b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú   

     

K bodu 4. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 6. 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: 35/2020 

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

a)   Pnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020, 

b)   Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020, 

c)   Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení    

      výchovno-vzdelávacieho procesu a o naplnenosti tried MŠ v školskom roku 2020/2021 

d) Informáciu, že MŠ Nitrianske Rudno splnila kritéria pre získanie medzinárodného 

certifikátu Zelená škola s platnosťou do 30. 8. 2022.  

 

 

K bodu 5. a) plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020 

                       / Tvorí prílohu zápisnice/ 

                  b) správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej     

                     závierke obce za rok 2019  

  

  O plnení a čerpaní rozpočtu obce informoval Ing. Peter Rambala. 

 

  O Správe nezávislého audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke  

  informoval hlavný kontrolór obce.  

  Zdôraznil, že na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona  

  o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších    

  predpisov sa v správach konštatovalo, že obec Nitrianske Rudno konala v súlade 

  s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

 

Uznesenie číslo: 36/2020 

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

a) plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020, 

b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke       

                obce za rok 2019.  
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K bodu 6.  Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol  

                   za III. štvrťrok 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 25. 8. 2020 inventarizačnou komisiou a výška     

     peňažných prostriedkov v pokladni obce súhlasila s účtovným stavom 

     v pokladničnej knihe. 

 

2. Kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2020 

 

V kontrolovanom období pri kontrole náhodne  vybratých dokladov neboli zistené 

nedostatky. Výška správnych poplatkov bola určená správne.  

 

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe    

      k informáciám – zverejňovanie faktúr v MŠ Nitrianske Rudno v roku 2019 

 

     Kontrolou bolo zistené, že všetky faktúry, ktoré boli uhradené boli po ich úhrade  

     v požadovanej štruktúrovanej forme s povinnými údajmi zverejnené na webovom   

     sídle MŠ. 

 

 4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe    

      k informáciám – zverejňovanie faktúr v ZŠ Nitrianske Rudno v roku 2019 

 

    Kontrolou bolo zistené, že všetky faktúry zapísané v knihe došlých faktúr   

    sú zverejnené v tabuľkovom prehľade faktúr s povinnými údajmi na webovom 

    sídle ZŠ. 

 

                Uznesenie č. 37/2020 

               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 III. štvrťrok 2020. 

   

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na október 2020 až marec 2021 

      ( Tvorí prílohu zápisnice) 

 

    Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladá HK obce v zmysle § 18f zákona SNR  

    č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

      

                 Uznesenie č. 38/2020 

                 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  plán kontrolnej činnosti HK obce na október 

                 až marec 2021. 
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   K bodu 8.  Návrh zmien a doplnkov Komunitného plánu obce                

 

                  Od februára  do júla tohto roka bola vykonaná kontrola domácej opatrovateľskej  

                  služby Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Priemyselná 2,  

                  Bratislava č. 26, Expozitúra Trenčín Inovecká 7, 911 01 Trenčín.  

 

                 O výsledku kontroly, o obsahu protokolu a uložených opatreniach boli poslanci 

                 oboznámení na pracovnom stretnutí. Splnenie opatrení je viazané na prijatie zmien 

                  a doplnkov Komunitného plánu obce, ktoré boli taktiež prerokované 

                  na pracovnom stretnutí. 

 

                  Uznesenie č. 39/2020 

                  Obecné zastupiteľstvo 

I. p r e r o k o v a l o   a   b e r i e   n a   v e d o m i e   protokol z kontroly NKÚ  

            o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby v obci Nitrianske Rudno, 

 

II.  s c h v a ľ u j e 

a) správu o plnení úloh komunitného plánu obce Nitrianske Rudno za rok 2019  

    a aktualizáciiu úloh na  budúce obdobie,  

             b) Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu obce Nitrianske Rudno 

                     na roky 2018 – 2022. 

 

 

 K bodu 9.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pre MŠ a ZŠ Nitrianske   

                    Rudno 

 

                   Z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bolo funkčné obdobie    

                   Rady školy pri ZŠ a pri MŠ predĺžené. Nové rady škôl začnú pôsobiť  

                   od 1. 10. 2020 a preto je potrebné delegovať do každej rady štyroch zástupcov  

                   zriaďovateľa.     

 

                   Uznesenie č. 40/2020   

                  Obecné zastupiteľstvo   

                  Obec Nitrianske Rudno ako zriaďovateľ Základnej školy Nitrianske Rudno   

                  v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  školstve a školskej  

                  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  d e l e g u j e  za zástupcov  

                  zriaďovateľa do Rady školy pri  Základnej škole Nitrianske Rudno: 

 

                   Milan Kútny,   972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ing. Ľuboš Hronec  972 26 Nitrianske Rudno 

                   Adriana Oravcová, 972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ing. Peter Rambala,   972 26 Nitrianske Rudno 
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                  Uznesenie č. 41/2020          

                  Obecné zastupiteľstvo   

                  Obec Nitrianske Rudno ako zriaďovateľ Materskej školy Nitrianske Rudno   

                  v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  školstve a školskej  

                  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  d e l e g u j e  za zástupcov  

                  zriaďovateľa do Rady školy pri  Materskej  škole Nitrianske Rudno: 

 

                   Viera Jurenková,   972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ján Výškrabka,      972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ing. Rudolf Hronec,  972 26 Nitrianske Rudno  

                   Adriana Oravcová,   972 26 Nitrianske Rudno 

 

 

  K bodu 10. Rôzne a žiadosti 

 

                     1. Žiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno o navýšenie rozpočtu ŠJ 

 

                        V žiadosti sa uvádza, že rozpočet pre školskú jedáleň je nepostačujúci 

                         a žiadajú o dofinancovanie 9 080,- eur. 

 

                     2. Materská škola Nitrianske Rudno – Oznámenie č. 20/12/054/71 o poskytnutí 

                         finančného príspevku vo výške 34 677,78 eur  na úhradu časti mzdových  

                         nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie,  

                         núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov  

                         v rámci národného projektu „ Podpora udržania zamestnanosti v materských   

                         školách“ 

 

                       Uznesenie č. 42/2020   

                       Obecné zastupiteľstvo   

                       I.   b e r i e   n a  v e d o m i e     žiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno  

                      o dofinancovanie školy na rok 2020 z dôvodu zvýšenia finančných nákladov 

                      na mzdy v školskej jedálni, 

                II.   b e r i e   n a  v e d o m i e  oznámenie  č. 20/12/054/71 o poskytnutí  

                       finančného príspevku vo výške 34 677,78 eur na úhradu časti mzdových  

                       nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 

                       pre MŠ Nitrianske Rudno z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, 

 

                III.  ukladá finančnej komisii pri OcZ pripraviť návrh Doplnku č. 8 VZN 

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

 

                       3. Milan Kodaj a manželka Jaroslava Valaská Bela  - žiadosť  

                           o odkúpenie časti parcely reg. KN E č. 372 – ostatná plocha 

 

                           Žiadateľ žiada opäť odkúpenie časti obecného pozemku KN E č. 372 –   

                           ostatná  plocha o výmere cca 30 m2 v k. ú. Nitrianske Rudno, ktorá susedí  

                           s ich pozemkom.  Účelom tejto žiadosti je rekonštrukcia oplotenia  

                           a vybudovanie nového bezpečnejšieho prístupu k ich pozemku od ulice  

                           Poštová. 
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                           Uznesenie č. 43/2020 

                          Obecné zastupiteľstvo   

                        I.  b e r i e   n a  v e d o m i e   žiadosť Milana Kodaja a manželky Jaroslavy           

                           972 28 Valaská  Belá   o odkúpenie časti pozemku KN-E, parcela  

                           č. 372,  ostatná plocha o výmere cca 30 m2, k. ú. Nitrianske Rudno, ktorá  

                           susedí s ich  pozemkom, 

  

                 II.  z a m i e t a  žiadosť Milana Kodaja a manželky Jaroslavy , 972 28 Valaská  

                       Belá   o odkúpenie časti pozemku  KN-E, parcela č. 372, ostatná plocha   

                       o výmere cca 30 m2, k. ú. Nitrianske Rudno. 

 

 

                  4. ATC Nitrianske Rudno s.r.o. Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno –  

                 Žiadosť o postúpenie práv nájomcu na novovzniknutú spoločnosť. 

 

                            Žiadateľka žiada vo svojej žiadosti o súhlas s postúpením práv a povinnosti  

                            nájomcu na novovzniknutú spoločnosť, prípadne uzavretie novej zmluvy 

                            ku dňu 01. 01. 2021 

 

                            Uznesenie č. 44/2020 

                       I.   Obecné zastupiteľstvo    b e r i e   n a  v e d o m i e  žiadosť ATC Nitrianske  

                            Rudno s. r. o.,    Priehrada    II/1, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO 31 607 951,  

                               o postúpenie práv  na  novovzniknutú spoločnosť alebo uzavretie novej nájomnej  

                               zmluvy s novovzniknutou  spoločnosťou ATC Nitrianske Rudno FCLT, s. r. o.,  

                               A. Hlinku 2993/13, 971 01 Prievidza,   IČO 53 062 256, 

 

                      II.    Obecné zastupiteľstvo   z a m i e t a  žiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o.        

                           Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno z dôvodu, že postúpenie práv  

                            a povinnosti nájomcu na novovzniknutú spoločnosť ani uzavretie novej     

                            nájomnej zmluvy neumožňujú ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb.   

                            o majetku obcí. 

 

 

                         5. Ing. Peter Čičmanec  972 26 Nitrianske Rudno – žiadosť 

                             o schválenie vybudovania parkovacích miest o rozlohe 12 x 5 m na častiach 

                              pozemkov KN C č. 344/1 a 227/3  

 

 

                       6. Otto Hlasný 972 26 Nitrianske Rudno – žiadosť o schválenie 

                           vybudovania parkovacích miest o rozlohe 6 x 4 m na časti pozemku KN E, 

                           parcela 45/1 ( KN C č. 227/5). 

 

                           Tieto žiadosti boli prerokované na minulom zasadnutí OZ v Nitrianskom  

                           Rudne  dňa 15. 06. 2020. Boli prijaté uznesenia  s tým, že k žiadostiam  

                           doložia súhlasy  na schválenie parkovacích miest od vlastníkov bytových  

                           domov č. 545 a č. 546.  Súhlasy vlastníkov bytových domov boli doložené. 

 

                            Poslanci OZ sa dohodli, dať vypracovať štúdiu na komplexné riešenie 

                            parkovacích miest a osloviť projektanta, ktorý by  predložil  návrh  

                            na realizáciu parkovacích miest. 
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                          Uznesenie č. 45/2020  

                           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 častiach pozemkov KN - C, parcely č. 344/1 a 227/3, 

 

              II.   odkladá žiadosť Ing. Petra Čičmanca bytom 972 26 Nitrianske Rudno  

                     o schválenie parkovacích miest s tým, že obec dá vypracovať štúdiu  

                     na komplexné riešenie parkovacích miest.  

                    

                            Uznesenie č. 46/2020 

                           Obecné zastupiteľstvo 

                   I.      b e r i e  n a  v e d o m i e  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.    odkladá žiadosť Otta Hlasného, bytom 972 26 Nitrianske Rudno   

                           o schválenie parkovacích miest s tým, že obec dá vypracovať štúdiu  

                           na komplexné riešenie parkovacích miest.  

 

 

      

K bodu 11. Diskusia. 

 

Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu. 

 

         Starosta obce informoval o vykonaných a pripravovaných prácach v obci. 

Zapojili sme sa do výzvy: Zelené obce Slovenska s názvom „ Realizačný projekt výsadby – 

Nitrianske Rudno“  cez Slovenskú agentúru životného prostredia Banská Bystrica. 

Projekt je zameraný na výsadbu stromov a inej vegetácie v slovenských obciach a je 

financovaný z európskych fondov. V našej obci by sme mali mať vysadených cca 120 drevín. 

 

      Ďalej starosta obce informoval, že na budove bývalej VEPS a telovýchovnej jednoty  

sa menila strešná krytina a plánuje sa ešte s výmenou okien. Taktiež máme v pláne  výmenu 

strešnej krytiny na obecnom úrade, chceme ešte dokončiť chodník vedľa farnosti 

až k základnej škole. Práce pokračovali na odvodnení ulíc, kde sa  usádzali zberné šachty 

na dažďovú vodu (Ul. Štúrova, Madvova) a boli vykonané opravy miestnych komunikácii 

asfaltovaním.     

 

       Plánuje sa v obci  výstavba bytového domu ( 18 b. j),  bola vyhlásená súťaž cez verejné 

obstarávanie a ako úspešný  uchádzač bol vyhlásený STROJSTAV spol. s.r.o. Lipová 13, 

Prievidza.  

      Občanom, ktorí nepodpísali Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú   

kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou bola zaslaná výzva 

na jej podpísanie. Na obecnom úrade zamestnankyne obecného úradu vykonávajú sčítanie 

domov a bytov a pripravuje sa sčítanie obyvateľov. 

Na internetovej stránke obce boli zverejnené výzvy na zlegalizovanie čiernych stavieb  

a  drobných stavieb ako sú prístrešky, altánky, garáže, oplotenia a podobne. 

 

Starosta obce sa pýtal, či má niekto záujem z prítomných sa zapojiť do diskusie. 
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Prihlásila sa p. Pánisová, ktorá sa pýtala na pozemok – parcely reg. KN E č. 213 – orná pôda. 

Starosta obce odpovedal, že je pripravená výzva na zaplatenie odplaty  za užívanie uvedenej 

parcely a  bude im čoskoro doručená.      

 

Do diskusie sa prihlásil p. Marek Harag, ktorý kritizoval, že pri  pošte bola vypílená lipa  

a namiesto nej bolo treba  vysadiť ďalšiu pre budúce generácie a nie  tam položiť asfalt.  

 

Starostu obce upozornil, že na minulom zasadnutí  informoval, že potok v centre obce  

už nebude dávať čistiť no napriek tomu  starosta obce zariadil čistenie potoka. 

Pán Harag ďalej upozornil na vyvážanie  zeminy na urbárske pozemky, stavebný odpad 

vyvážajú na zberný dvor cudzí ľudia a občanom sa zvyšuje poplatok za komunálny odpad, 

pozemky v rekreačnej oblasti prešli do vlastníctva obce podvodom a obvinil z toho starostu 

obce  a taktiež vyjadril nespokojnosť, že pri hornej zastávke neustále stojí kamión, 

 čím sa poškodzuje breh potoka.    

 

      Starosta obce odpovedal, že drobný stavebný odpad vyvážajú aj chatári z rekreačnej 

oblasti, ktorí sú tiež poplatníkmi za komunálny odpad a p. Harag nepozná všetkých.   

Vyzval p. Haraga, že nech tento problém už vyrieši ohľadom pozemkov v rekreačnej oblasti,    

nech dokáže, akým spôsobom starosta obce previedol pozemky do vlastníctva obce, keď ešte 

v tom čase nebol vo funkcii.  

Starosta obce odporučil p. Haragovi volať na PZ v Nitrianskom Rudne, keď bude odstavený 

kamión pri hornej zastávke.   

 Ohľadom výsadby lipy starosta obce odpovedal, že v obci bude vysadených cca 120 drevín 

cez projekt Zelené obce Slovenska a on sám rozhodol, že lipa pri pošte  posadená nebude. 

 

K bodu 12. Záver 

 

       Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a  ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva    

       o 19.30 hodine. 

 

 

 

     Overovatelia zápisnice : 

 

      Adriana Oravcová                                           .................................................... 

  

      Ján Výškrabka                                                      .............................................. 

  

 

      Zapisovateľka : 

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

 

 

 

     V Nitrianskom Rudne dňa 21. 09. 2020                            Robert Štrbák 

                                                                                                 starosta obce 
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Uznesenia č. 32 –46/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Nitrianskom Rudne, 

konaného dňa 21. 09. 2020 
 

Uznesenie č. 32 /2020 

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

  konaného dňa 21. 09. 2020 

 

   

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

 

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

Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 

 Uznesenie č. 33/2020 

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

                                                               členka Viera Jurenková  

 

   

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec  

proti   

zdržal sa   

neprítomný   Ing. Róbert Kluvanec  

 

 

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

Robert Štrbák, starosta obce 
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  Uznesenie č. 34/2020 

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

  a) určenie  overovateľov zápisnice:  Adrianu Oravcovú a Jána Výškrabku 

b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú   

 

   

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný   

 

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

Uznesenie číslo: 35/2020 

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 30. 6. 2020, 

b)  Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020, 

c)  Informáciu o pedagogicko-organizačnom  a materiálno-technickom zabezpečení    

     výchovno-vzdelávacieho procesu a o naplnenosti tried MŠ v školskom roku 2020/2021 

 d) Informáciu, že MŠ Nitrianske Rudno splnila kritéria pre získanie medzinárodného    

     certifikátu  Zelená škola s platnosťou do 30. 8. 2022. 

   

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 
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    Uznesenie č. 36/2020 

 

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

 a)   plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30. 6. 2020, 

 b)  správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke       

      obce za rok 2019.  

   

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 37/2020 

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 III. štvrťrok 2020 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

     

Uznesenie č. 38/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na október  

až marec 2021. 

 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 
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                  Uznesenie č. 39/2020 

                  Obecné zastupiteľstvo 

I. p r e r o k o v a l o   a   b e r i e   n a   v e d o m i e   protokol z kontroly NKÚ  

             o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby v obci Nitrianske Rudno, 

 

II.  s c h v a ľ u j e 

a) správu o plnení úloh komunitného plánu obce Nitrianske Rudno za rok 2019  

    a aktualizáciiu úloh na  budúce obdobie,  

             b) Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu obce Nitrianske Rudno 

                      na roky 2018 – 2022. 

 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

                   Uznesenie č. 40/2020   

                  Obecné zastupiteľstvo   

                  Obec Nitrianske Rudno ako zriaďovateľ Základnej školy Nitrianske Rudno   

                  v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  školstve a školskej  

                  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  d e l e g u j e  za zástupcov  

                  zriaďovateľa do Rady školy pri  Základnej škole Nitrianske Rudno: 

 

                   Milan Kútny,   972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ing. Ľuboš Hronec,   972 26 Nitrianske Rudno 

                   Adriana Oravcová,   972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ing. Peter Rambala,   972 26 Nitrianske Rudno 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 



 14 

                  Uznesenie č. 41/2020          

                  Obecné zastupiteľstvo   

                  Obec Nitrianske Rudno ako zriaďovateľ Materskej školy Nitrianske Rudno   

                  v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  školstve a školskej  

                  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  d e l e g u j e  za zástupcov  

                  zriaďovateľa do Rady školy pri  Materskej  škole Nitrianske Rudno: 

 

                   Viera Jurenková,   972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ján Výškrabka,  972 26 Nitrianske Rudno 

                   Ing. Rudolf Hronec,  972 26 Nitrianske Rudno  

                   Adriana Oravcová, 972 26 Nitrianske Rudno 

 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

                       Uznesenie č. 42/2020   

                       Obecné zastupiteľstvo   

                       I.   b e r i e   n a  v e d o m i e     žiadosť Základnej školy Nitrianske Rudno  

                      o dofinancovanie školy na rok 2020 z dôvodu zvýšenia finančných nákladov 

                      na mzdy v školskej jedálni, 

                II.   b e r i e   n a  v e d o m i e  oznámenie  č. 20/12/054/71 o poskytnutí  

                       finančného príspevku vo výške 34 677,78 eur na úhradu časti mzdových  

                       nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 

                       pre MŠ Nitrianske Rudno z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, 

 

                III.  ukladá finančnej komisii pri OcZ pripraviť návrh Doplnku č. 8 VZN 

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

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 
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                           Uznesenie č. 43/2020 

                          Obecné zastupiteľstvo   

                        I.  b e r i e   n a  v e d o m i e   žiadosť Milana Kodaja a manželky Jaroslavy           

                            972 28 Valaská  Belá   o odkúpenie časti pozemku KN-E, parcela  

                            č. 372,  ostatná plocha o výmere cca 30 m2, k. ú. Nitrianske Rudno, ktorá  

                            susedí s ich  pozemkom, 

  

                 II.  z a m i e t a  žiadosť Milana Kodaja a manželky Jaroslavy , 972 28 Valaská  

                       Belá   o odkúpenie časti pozemku  KN-E, parcela č. 372, ostatná plocha   

                       o výmere cca 30 m2, k. ú. Nitrianske Rudno. 

 

 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

                            Uznesenie č. 44/2020 

                       I.   Obecné zastupiteľstvo    b e r i e   n a  v e d o m i e  žiadosť ATC Nitrianske  

                            Rudno s. r. o.,    Priehrada    II/1, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO 31 607 951,  

                               o postúpenie práv  na  novovzniknutú spoločnosť alebo uzavretie novej nájomnej  

                               zmluvy s novovzniknutou  spoločnosťou ATC Nitrianske Rudno FCLT, s. r. o.,  

                               A. Hlinku 2993/13, 971 01 Prievidza,   IČO 53 062 256, 

 

                      II.    Obecné zastupiteľstvo   z a m i e t a  žiadosť ATC Nitrianske Rudno s.r.o.        

                           Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno z dôvodu, že postúpenie práv  

                            a povinnosti nájomcu na novovzniknutú spoločnosť ani uzavretie novej     

                            nájomnej zmluvy neumožňujú ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb.   

                            o majetku obcí. 

 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 
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                           Uznesenie č. 45/2020  

                           Obecné zastupiteľstvo 

         I.    b e r i e  n a  v e d o m i e   žiadosť Ing. Petra Čičmanca,   

               972 26 Nitrianske Rudno o schválenie vybudovania parkovacích miest 

                o rozlohe 12 x 5 m na častiach pozemkov KN - C, parcely č. 344/1 a 227/3, 

 

II. odkladá žiadosť Ing. Petra Čičmanca 972 26 Nitrianske Rudno 

o schválenie  parkovacích miest s tým,  že obec dá vypracovať štúdiu  

            na komplexné riešenie parkovacích  miest.  

                    

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

                      

 

                            Uznesenie č. 46/2020 

                           Obecné zastupiteľstvo 

                   I.      b e r i e  n a  v e d o m i e  žiadosť Otta Hlasného,   

                            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.    odkladá žiadosť Otta Hlasného,  972 26 Nitrianske Rudno   

                           o schválenie parkovacích miest s tým, že obec dá vypracovať štúdiu  

                           na komplexné riešenie parkovacích miest.  

 

 

 

    Hlasovanie poslancov: 

Za 9 Ján Výškrabka,  Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,  

Ing. Rudolf Hronec, Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová,  

Viera Jurenková, Milan Kútny, Ing. Róbert Kluvanec 

proti   

zdržal sa   

neprítomný     

 

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

  Robert Štrbák, starosta obce 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


