Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 14. decembra 2020
Prílohy :
1. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol.
2. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
3. Doplnok č. 9/2015 VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencii obce na úseku
školstva
4. Doplnok č. 4 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ a obce.
6. Návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie
7. Rozpočet obce na rok 2020 a roky 2021-2022
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
a roky 2021- 2022
9. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2019/2020 ZŠ a MŠ
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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: štyria občania obce
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine
Program:
1.
2.
3.
4.

Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 9. 2019
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno, jej výsledkoch
podmienkach v školskom roku 2019/2020
5. Návrh na vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske Rudno
6. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30. 09. 2019
7. Návrh Dodatku č. 4 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu
8. Návrh Doplnku č. 9 VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva
9. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno
10. Správa HK obce o činnosti a výsledkoch kontrol za IV. štvrťrok 2020
11. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020
12. Zmeny a návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
14. Rôzne a žiadosti
15. Diskusia
16. 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 predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 14. 12. 2020.
K bodu 1. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Rudolfa Hronca za člena
Ing. Ľuboša Hronca.
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Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Rudolf Hronec
člen Ing. Ľuboš Hronec.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Výškrabku a Milana Kútneho.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) určenie overovateľov zápisnice: Jána Výškrabku a Milana Kútneho
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú
K bodu 3. Plnenie a čerpanie MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 09. 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: 56/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30. 9. 2020,
b) plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 9. 2020
K bodu 4. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020.(Tvoria prílohu zápisnice).
Správy boli predložené a vypracované v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky
č. 9/2005 MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.
O správach výchovno-vzdelávacej činnosti podrobne informovali poslancov na pracovnom
stretnutí riaditeľka MŠ Nitrianske Rudno p. Renáta Divékyová a riaditeľ ZŠ Mgr. Martin
Škraban..
Uznesenie číslo: 57/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Nitrianske Rudno, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrianske Rudno, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020
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K bodu 5. Návrh na vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske Rudno
/ Tvorí prílohu zápisnice/.
Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2020 predložila riaditeľka
MŠ Nitrianske Rudno p. Renáta Divékyová a o návrhu podrobne informoval Ing. Rudolf
Hronec, ktorý tam bol prítomný v zastúpení obce Nitrianske Rudno.
Jedná sa o majetok, ktorý sa nevyužije a je morálne a fyzicky opotrebovaný.
Uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske Rudno
podľa priloženého zoznamu v celkovej výške majetku 883,79 eur.
K bodu 6. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske Rudno k 30. 09. 2020 (Tvorí prílohu
zápisnice).
O plnení a čerpaní rozpočtu obce informoval Ing. Peter Rambala.
Uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske
Rudno k 30. 09. 2020.
K bodu 7. Návrh Dodatku č. 4 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu. (Tvorí prílohu zápisnice).
Obec Nitrianske Rudno poskytuje našim občanom sociálnu službu vo forme
opatrovateľskej služby. V súčasnosti máme zamestnané tri opatrovateľky.
O tomto návrhu informoval Ing. Peter Rambala. Poplatok sa zvyšuje z dôvodu
zvýšenia minimálnej mzdy.
Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,80 eura za hodinu
opatrovania. Doteraz bol poplatok za hodinu opatrovania schválený vo výške 1,70 eura.
Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Dodatok č. 4 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu.
K bodu 8. Návrh Doplnku č. 9 VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií
na úseku školstva. /Tvorí prílohu zápisnice/.
Návrh predložil a informoval Ing. Peter Rambala.
Návrh Doplnku č. 9 VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva je vlastne schválenie a rozpis finančných prostriedkov pre naše školské zariadenia
na rok 2021.
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Uznesenie číslo: 61/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 9 VZN č. 1/2015 o financovaní
originálnych kompetencií na úseku školstva.
K bodu 9. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
Starosta obce informoval, že návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bol navrhovaný z dôvodu neustáleho sa zvyšovania nákladov
za komunálne odpady. Doteraz bola sadzba poplatku vo výške 22,- eur/osoba/rok.
Na rok 2021 sa sadzba poplatku za KO zvyšuje na 25,- eur/osoba/rok ( 0,0685 eura za osobu
a kalendárny deň) a sadzba 0,023,- eura za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín.
Uznesenie číslo: 62/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
K bodu 10. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledkoch kontrol za IV. štvrťrok
2020 (Tvorí prílohu zápisnice).
Správu prečítal a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola
vykonaná podľa plánu kontrolnej činnosti:
1.

Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce. Inventúra pokladne bola
vykonaná 16. 11. 2020 inventarizačnou komisiou a výška peňažných prostriedkov
v pokladni obce súhlasila s účtovným stavom v pokladničnej knihe
2.
Kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci jún 2020
3.
Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 30. 09. 2020 a celkového dlhu obce
a používania návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č.583/2004 Z. z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti
a výsledku kontrol za IV. štvrťrok 2020.
K bodu 11. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020
V súvislosti s kontrolnou činnosťou a plnením úloh hlavného kontrolóra obce v roku
2020 je tu návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020.
Uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020 vo výške 14 % zo súčtu platov vyplatených
za rok 2020 ( 566,- eur).
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K bodu 12. Zmeny a návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020
O zmenách rozpočtu obce informoval Ing. Peter Rambala. Zmeny rozpočtu boli vykonané
z dôvodu poskytnutia účelových dotácií pre naše školy a ďalšia zmena sa týka bežných
a kapitálových výdavkov obce.
Uznesenie č. 65/2020
a) b e r i e na vedomie zmeny rozpočtu obce - rozpočtové opatrenia č. 6, 7, 8/2020
vykonané starostom obce (účelové dotácie do rozpočtu obce a ich použitie),
b) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 9/2020
Bežné príjmy obce + ZŠ a MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ a MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

2 088 409,76 €
2 024 831,96 €
63 577,80 €

Kapitálové príjmy obce + ZŠ a MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ a MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

11 075,02 €
278 415,43 €
- 267 340,41 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

267 570,41 €
63 382,48 €
204 187,93 €
2 367 055,19 €
2 366 629,87 €
425,32 €

K bodu 13. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 až 2023 ( Tvorí prílohu zápisnice).
Najdôležitejším bodom rokovania je návrh rozpočtu obce na rok 2021
a roky 2022 a 2023.
V rozpočte sa rozhoduje o tom, aké finančné prostriedky obce vynaloží na správu
obce, školstvo, sociálne služby, údržbu miestnych komunikácií, verejné osvetlenie, kultúru
a šport, ale aj na rozvojové a investičné programy akými sú bývanie, občianska vybavenosť,
výstavba chodníkov a iné.
O návrhu rozpočtu podrobne informoval predseda finančnej komisie pri OZ Ing. Peter
Rambala. Návrh rozpočtu bol prejednaný so sociálnou komisiou aj s finančnou komisiou.
Poslanci OZ boli o návrhu rozpočtu informovaní na pracovných stretnutiach, návrh
rozpočtu bol zverejnený dňa 19. 11. 2020 na pripomienkovanie.
K návrhu rozpočtu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, ktorý odporúča obecnému
zastupiteľstvu predložený rozpočet obce na rok 2021 schváliť. Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nitrianske Rudno na rok 2021 a roky 2022 - 2023 je
prílohou tejto zápisnice.

7

Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrhy rozpočtov obce na roky 2022 až 2023,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
II. s c h v a ľ u j e
a) neuplatňovanie programu obce pri zostavení a predkladaní rozpočtov obce
v zmysle § 4 ods. 5 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy,
b) rozpočet obce na rok 2021 s celkovou bilanciou
Bežné príjmy obce + ZŠ a MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ a MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 765 480,- €
1 702 162,- €
63 318,- €

Kapitálové príjmy obce + ZŠ a MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ a MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

0,- €
199 000,- €
-199 000,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

200 000,- €
63 382,48 €
136 617,52 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 965 480,00 €
1 964 544,48 €
935,52 €

K bodu 14. Rôzne a žiadosti
1) Mesto Nováky –žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí a mládeže.
Centrum voľného času v Novákoch s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne navštevujú traja
žiaci.
Uznesenie č. 67/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e žiadosť mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie žiaka s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne navštevujúceho
CVČ Nováky,
II. s c h v a ľ u j e finančný príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka s trvalým pobytom
v Nitrianskom Rudne navštevujúceho CVČ Nováky na rok 2021 vo výške 30,- eur na žiaka.
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2) Viera Briatková , 972 26 Nitrianske Rudno,
Miroslav Šimka, 958 06 Partizánske - Podnet na obstaranie
dokumentácie obce.

územnoplánovacej

Vlastníci pozemkov majú záujem zabezpečiť využitie pozemkov na individuálnu
bytovú výstavbu s predpokladaným počtom cca 14 rodinných domov usporiadaných po oboch
stranách navrhovanej ulice podľa priloženého nákresu na parcelách reg. KN E
č. 1-781/1, 1-718/3, 1 -718/4, 1-718/5, 1-718/6, 1,718/7 nachádzajúce sa na ulici
Podhorská.
Starosta obce informoval, že už sa evidujú žiadosti na zmenu územného plánu obce
od občanov (napr. od Tomáša Pánisa) na bytovú výstavbu rodinných domov, určite to nebude
v priebehu dvoch rokov nakoľko sa len nedávno schvaľoval dodatok k územnoplánovacej
dokumentácie. Aj táto žiadosť bude zaradená do evidencie.
Uznesenie č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie – podnet Viery Briatkovej, trvale bytom
Nitrianske Rudno a Miroslava Šimku, trvale bytom Partizánske
na obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie a zaradenia pozemkov –parciel KN E č. 1 -718/1, 1718/3, 1-718/4, 1-718/5, 1-718/6, 1-718/7 v lokalite „Zadné kruhy“ do plochy určenej
pre výstavbu rodinných domov.
K bodu 15. Diskusia
Keďže program bol prejednaný, starosta obce otvoril diskusiu.
Informoval, že Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti v Banskej
Bystrici boli doručené zo strany obce Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení
na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v počte 346.
Plánuje sa výstavba 18 bytovej jednotky v parku pri obecnom úrade a začalo
sa s vysporiadaním pozemkov do vlastníctva obce od Ministerstva vnútra a Slovenského
pozemkového fondu.
Na obecnej budove TJ Priehrada Nitrianske Rudno sa menila strešná krytina a plánuje
sa aj výmena okien i dverí. Výmena strešnej krytiny sa uskutočnila aj na obecnom úrade.
Ďalej plánujeme s vybudovaním chodníkov vedľa farského úradu, vedľa ulice Poštovej
k ulici Čsl. partizánov.
Do diskusie sa zapojil p. Marek Harag, ktorý vyjadril znepokojenie prečo hlavnému
kontrolórovi obce bola schválená odmena vo výške 14% zo súčtu platov za rok 2020, keď
Hasičskému zboru v Prešove schválili za záchranu životov 10%.
Poslanci OZ odpovedali, že tieto profesie sa nedajú porovnávať. Každá profesia má
svoje kritéria, ako aj iné zaradenie v platových triedach a tabuľkách, a takisto aj uzavreté
pracovné úväzky.
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Ďalej p. Harag sa pýtal, aké odmeny mali zamestnanci obce schválené za minulý rok.
Starosta obce odpovedal, že všetko je uvedené v rozpočte obce, ktorý je zverejnený
na obecnej tabuli, a taktiež na internetovej stránke obce Nitrianske Rudno.
Ing. Peter Rambala odpovedal, odmeny sú schválené vo výške 5 400,- eur pre deviatich
zamestnancov, čo vychádza na jedného zamestnanca 600,- eur za rok.
O odmenách rozhoduje starosta obce a od neho závisí, ako ich zamestnancom rozdelí.
Pán Harag upozornil, že zamestnanci prevádzky mávajú dlhé obedné prestávky - viac ako hodinu preto je nutné ich viac zamestnať a zadeliť im robotu pretože sú platení
z daní našich občanov. Je aj možnosť zamestnať ľudí cez Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Prievidzi.
Taktiež vyjadril nespokojnosť so zvýšeným poplatkom za komunálny odpad
vo výške 25,- € na osobu a rok. Zdôraznil, že je potrebné nákladný automobil KUKA VOZ
využiť a odvážať komunálny odpad aj iným obciam.
Pán Milan Kútny odpovedal, že cez úrad práce je niekedy problém vybrať zodpovedných
zamestnancov na také práce, aké úrady potrebujú.
Starosta obce odpovedal, že výška komunálneho odpadu 25,- € na osobu a rok nie je až
taká vysoká oproti iným obciam, kde majú poplatky schválené vo výške 28,- eur, 33,- eur,
ale aj 36,- eur.
Náklady sa stále zvyšujú a snažíme sa poplatok udržiavať čo najnižší. Závisí to aj
od občanov ako separujú odpad. Pri vývoze odpadu je v smetných nádobách rôzny odpad,
ktorý tam vôbec nepatrí.
K bodu 16. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19.30 hodine
Overovatelia zápisnice:
Ján Výškrabka

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

Milan Kútny

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

Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 14. 12. 2020

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce
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Uznesenia č. 53 – 68/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, konaného dňa 14. 12. 2020
Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne, konaného
dňa 14. 12. 2020
Hlasovanie poslancov:

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Rudolf Hronec
člen Ing. Ľuboš Hronec
Hlasovanie poslancov:

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
c) určenie overovateľov zápisnice: Jána Výškrabku a Milana Kútneho
d) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie číslo: 56/2020
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30. 9. 2020,
b) plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 9. 2020
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie číslo: 57/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Nitrianske Rudno, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrianske Rudno, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e vyradenie majetku obce v správe MŠ Nitrianske
Rudno podľa priloženého zoznamu v celkovej výške majetku 883,79 eur.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 59/2020
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie a čerpanie rozpočtu obce Nitrianske
Rudno k 30. 09. 2020.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Dodatok č. 4 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie číslo: 61/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 9 VZN č. 1/2015 o financovaní
originálnych kompetencií na úseku školstva.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie číslo: 62/2020
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Nitrianske Rudno.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti
a výsledku kontrol za IV. štvrťrok 2020.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020 vo výške 14 % zo súčtu platov vyplatených
za rok 2020 ( 566,- eur).
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 65/2020
Obecné zastupiteľstvo
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a) b e r i e na vedomie zmeny rozpočtu obce - rozpočtové opatrenia č. 6, 7, 8/2020
vykonané starostom obce (účelové dotácie do rozpočtu obce a ich použitie),
b) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 9/2020
Bežné príjmy obce + ZŠ a MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ a MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

2 088 409,76 €
2 024 831,96 €
63 577,80 €

Kapitálové príjmy obce + ZŠ a MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ a MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

11 075,02 €
278 415,43 €
- 267 340,41 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

267 570,41 €
63 382,48 €
204 187,93 €
2 367 055,19 €
2 366 629,87 €
425,32 €

Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
I.
a) návrhy rozpočtov obce na roky 2022 až 2023,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
II. s c h v a ľ u j e
a) neuplatňovanie programu obce pri zostavení a predkladaní rozpočtov obce
v zmysle § 4 ods. 5 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy,
b) rozpočet obce na rok 2021 s celkovou bilanciou
Bežné príjmy obce + ZŠ a MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ a MŠ
Bilancia bežné rozpočtu
Kapitálové príjmy obce + ZŠ a MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ a MŠ

1 765 480,- €
1 702 162,- €
63 318,- €
0,- €
199 000,- €
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Bilancia kapitálového rozpočtu

-199 000,- €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

200 000,- €
63 382,48 €
136 617,52 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

1 965 480,00 €
1 964 544,48 €
935,52 €

Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

Uznesenie č. 67/2020
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e žiadosť mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie žiaka s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne navštevujúceho
CVČ Nováky,
II. s c h v a ľ u j e finančný príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka s trvalým pobytom
v Nitrianskom Rudne navštevujúceho CVČ Nováky na rok 2021 vo výške 30,- eur
na žiaka.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

Ing. Róbert Kluvanec
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie – podnet Viery Briatkovej, trvale bytom
Nitrianske Rudno a Miroslava Šimku, trvale bytom Partizánske
na obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie a zaradenia pozemkov –parciel KN E č. 1 -718/1, 1718/3, 1-718/4, 1-718/5, 1-718/6, 1-718/7 v lokalite „Zadné kruhy“ do plochy určenej
pre výstavbu rodinných domov.
Hlasovanie poslancov:

za

8

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

proti
zdržal sa
neprítomný/í

1

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

