Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 23. novembra 2020
Prílohy :
1. Znalecký posudok Ing. Miroslava Hamáčka
2. Návrh a Doplnok č. 8 VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencii obce
na úseku školstva
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Prítomní :

Neprítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Robert Štrbák – starosta obce
Iveta Šílová – zapisovateľka
Mgr. Martin Škraban – riaditeľ základnej školy
Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
Ing. Rudolf Hronec - ospravedlnený
PhDr. Róbert Géczy - hl. kontrolór obce - ospravedlnený
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
4. Návrh Doplnku č. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní
originálnych kompetencií obce na úseku školstva
5. Návrh na odkúpenie pozemkov od Ministerstva vnútra SR a Slovenského
pozemkového fondu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 18.00 hodine.
Starosta obce predniesol program rokovania.
Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 23. 11. 2020.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu Ing. Petra Rambalu
a za člena Jána Výškrabku
Uznesenie č. 48/2020
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Peter Rambala
člen Ján Výškrabka
K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Adrianu Oravcovú a Milana Kútneho.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
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Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Adrianu Oravcovú a Milana Kútneho
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú
K bodu 4. Návrh Doplnku č. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní
originálnych kompetencií obce na úseku školstva. /Tvorí prílohu zápisnice/.
Ing. Peter Rambala predkladal Návrh Doplnku č. 8 VZN č. 1/2015 o financovaní
originálnych kompetencii obce na úseku školstva, kde sa mení výška finančných prostriedkov
na prevádzku a mzdy na dieťa pre MŠ, žiaka ŠKD a stravníka v ŠJ pre ZŠ na rok 2020 .
Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Doplnok č. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva.
K bodu 5. Návrh na odkúpenie pozemkov od Ministerstva vnútra SR a Slovenského
pozemkového fondu
Uvedené pozemky obec potrebuje na výstavbu plánovanej bytovej jednotky.
Jedná sa o odkúpenie pozemku reg. KN-C, parcela č. 1541/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 105 m2 vedená na LV č. 1394 k. ú. Nitrianske Rudno v správe Slovenského
pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava za cenu znaleckého posudku č. 316/2020
zo dňa 13. 11. 2020, vypracovaného Ing. Miroslavom Hamáčkom, Vrbany č. 348,
972 24 Diviacka Nová Ves v celkovej výške 565,95 € ( slovom päťstošesťdesiatpäť
95/100 eura).
Ďalej sa jedná o odkúpenie celého spoluvastníckeho podielu k nehnuteľnostiam - pozemky
reg. KN-C, parcela č. 199/2 až 200/25 vedené na LV č. 1986, k. ú. Nitrianske Rudno
od predávajúceho spoluvlastníka Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, za cenu
znaleckého posudku č. 288/2020 zo dňa 21. 10. 2020 vyrpacovaného Ing. Miroslavom
Hamáčkom, Vrbany č. 348, 972 24 Diviacka Nová Ves v celkovej výške 6,22 eur/m2 .
Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku reg KN-C, parcela č. 1541/2,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 vedená na LV č. 1394 k. ú. Nitrianske Rudno
v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava za cenu
znaleckého posudku č. 316/2020 zo dňa 13. 11. 2020, vypracovaného Ing. Miroslavom
Hamáčkom, Vrbany č. 348, 972 24 Diviacka Nová Ves v celkovej výške 565,95 € (slovom
päťstošesťdesiatpäť 95/100 eura).
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Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie celého spoluvlastníckeho podielu
k nehnuteľnostiam – pozemky reg KN-C, vedené na LV č. 1986, k. ú. Nitrianske Rudno
 parcela 199/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 94 m2, podiel ½,
 parcela 199/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 122 m2, podiel ½,
 parcela 200/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 495 m2, podiel ½,
 parcela 200/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 65 m2, podiel ½,
(právny vztah k stavbe je evidovaný na LV č. 1394)
 parcela 200/6, ostatná plocha o výmere 129 m2, podiel ½,
 parcela 200/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 127 m2, podiel ½,
 parcela 200/9, ostatná plocha 127 m2, podiel ½,
 parcela 200/10, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 190 m2, podiel ½,
 parcela 200/11, ostatná plocha o výmere 34 m2, podiel ½,
 parcela 200/12, ostatná plocha o výmere 44 m2, podiel ½,
 parcela 200/13, ostatná plocha, o výmere 48 m2, podiel ½,
 parcela 200/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 22 m2, podiel ½,
 parcela 200/15, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 296 m2, podiel ½,
 parcela 200/25, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 145 m2, podiel ½,
od predávajúceho spoluvlastníka Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava,
za cenu znaleckého posudku č. 288/2020 zo dňa 21. 10. 2020, vypracovaného Ing.
Miroslavom Hamáčkom, Vrbany č. 348, 972 24 Diviacka Nová Ves v celkovej
výške 6,22 eur/m2.
K bodu 6. Rôzne
Starosta obce informoval, že predložené spisy boli prerokované a na najbližšom zasadnutí OZ
(14. 12. 2020) sa bude schvaľovať rozpočet obce na rok 2021 a roky 2022 – 2023 a návrhy
VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v Obci Nitrianske Rudno, Doplnok č. 9 k VZN č./2015 o financovaní
originálnych kompetencií obce na úseku školstva, Dodatok č. 4 VZN č.2/2014 o poskytnutí
domácej opatrovateľskej služby a o úhradach za domácu opatrovateľskú službu.
K bodu 7. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a do diskusie sa zapojil Mgr. Martin Škraban – riaditeľ ZŠ.
S poslancami rozoberali problematiku v školstve a taktiež vybudovanie parkovacích miest
vedľa školskej jedálne pre zamestnancov školy.
Na zasadnutie OZ prišla p. Danka Pánisová, ktorá vyjadrila nespokojnosť zo strany obce aký
im bol doručený list (výzva na zaplatenie odplaty) ohľadom užívania parcely reg. KN E 213 –
orná pôda. Na základe uvedeného listu nájom za užívanie pôdy uhradili, ale bola by radšej
keby sa užívanie uvedenej parcely riešilo nájomnou zmluvou.
Starosta obce informoval, že bol doručený list na obecný úrad od. A. Pánisa a v najbližších
dňoch bude k nemu zaslané písomné stanovisko zo strany obce.
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K bodu 8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 19.00 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Adriana Oravcová

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

Milan Kútmy

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

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

.........………………........

V Nitrianskom Rudne dňa 23. 11. 2020

Robert Štrbák
starosta obce
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Uznesenia č. 47 - 53/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 23. 11. 2020
Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 23. 11. 2020.
Hlasovanie poslancov:

Za

7

Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová, Viera Jurenková,
Milan Kútny,

proti
zdržal sa
neprítomni

2

Ing. Róbert Kluvanec , Ing. Rudolf Hronec

……………………………
Robert Štrbák, starosta obce
Uznesenie č. 48/2020
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Peter Rambala
člen Ján Výškrabka
Hlasovanie poslancov:

Za

7

Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová, Viera Jurenková,
Milan Kútny,

proti
zdržal sa
neprítomní

2

Ing. Róbert Kluvanec , Ing. Rudolf Hronec
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Adrianu Oravcovú a Milana Kútneho
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú
Hlasovanie poslancov:

Za

7

Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová, Viera Jurenková,
Milan Kútny,

proti
zdržal sa
neprítomní

2

Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Rudolf Hronec

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Doplnok č. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva.
Hlasovanie poslancov:

Za

7

Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová, Viera Jurenková,
Milan Kútny,

proti
zdržal sa
neprítomní

2

Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Rudolf Hronec

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 51/2020
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Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku reg KN-C, parcela č. 1541/2,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 vedená na LV č. 1394 k. ú. Nitrianske Rudno
v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava za cenu
znaleckého posudku č. 316/2020 zo dňa 13. 11. 2020, vypracovaného Ing. Miroslavom
Hamáčkom, Vrbany č. 348, 972 24 Diviacka Nová Ves v celkovej výške 565,95 € (slovom
päťstošesťdesiatpäť 95/100 eura).
Hlasovanie poslancov:

Za

7

Ján Výškrabka, Ing. Ľuboš Hronec, JUDr. Milan Sobota,
Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová, Viera Jurenková,
Milan Kútny,

proti
zdržal sa
neprítomní

2

Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Rudolf Hronec

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie celého spoluvlastníckeho podielu
k nehnuteľnostiam – pozemky reg KN-C, vedené na LV č. 1986, k. ú. Nitrianske Rudno
 parcela 199/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 94 m2, podiel ½,
 parcela 199/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 122 m2, podiel ½,
 parcela 200/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 495 m2, podiel ½,
 parcela 200/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 65 m2, podiel ½,
(právny vztah k stavbe je evidovaný na LV č. 1394)
 parcela 200/6, ostatná plocha o výmere 129 m2, podiel ½,
 parcela 200/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 127 m2, podiel ½,
 parcela 200/9, ostatná plocha 127 m2, podiel ½,
 parcela 200/10, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 190 m2, podiel ½,
 parcela 200/11, ostatná plocha o výmere 34 m2, podiel ½,
 parcela 200/12, ostatná plocha o výmere 44 m2, podiel ½,
 parcela 200/13, ostatná plocha, o výmere 48 m2, podiel ½,
 parcela 200/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 22 m2, podiel ½,
 parcela 200/15, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 296 m2, podiel ½,
 parcela 200/25, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 145 m2, podiel ½,
od predávajúceho spoluvlastníka Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava,
za cenu znaleckého posudku č. 288/2020 zo dňa 21. 10. 2020, vypracovaného Ing.
Miroslavom Hamáčkom, Vrbany č. 348, 972 24 Diviacka Nová Ves v celkovej
výške 6,22 eur/m2.

Hlasovanie poslancov:

Za

7

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

9

Ing. Peter Rambala, Adriana Oravcová, Viera Jurenková,
Milan Kútny,
proti
zdržal sa
neprítomní

2

Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Rudolf Hronec
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

