
                                                        

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 1. februára  2021

Prílohy :

 1. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2020 
 2. Plnenie a  čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ, obce  k 31. 12. 2020.

    



  

  Prítomní :  poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
                            Robert Štrbák – starosta obce
                            Iveta Šílová – zapisovateľka 
                            Mgr. Martin Škraban – riaditeľ základnej školy
   
   Neprítomní:     Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
                             JUDr. Milan Sobota – ospravedlnený
                             Ján Výškrabka - ospravedlnený
                             PhDr. Róbert Géczy  - hl. kontrolór obce - ospravedlnený                              
                            
                              Začiatok zasadania OZ o 18.00 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 31.12. 2020  
    5. Návrhy na zriadenie vecných bremien na pozemkoch obce
    6.  Správa HK obce o činnosti za rok 2020
    7. Rôzne a žiadosti
    8. Diskusia
    9. 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. 1/2021 
        Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
         konaného dňa 01. 02.  2021.
    
        K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.

        Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu Ing. Rudolfa Hronca  
        a za člena Ing. Ľuboša Hronca.    

  Uznesenie č. 2/2021
        OZ volí návrhovú komisiu v zložení:  predseda  Ing. Rudolf Hronec        
                                                                     člen Ing. Ľuboš Hronec
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   K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice

 Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Vieru Jurenkovú a   Adrianu Oravcovú. 
 Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

a) určenie  overovateľov zápisnice: Vieru Jurenkovú a  Adrianu Oravcovú
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ  

    

K bodu 4. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 31. 12. 2020
                  ( Tvoria prílohu zápisnice)
 
O plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ podrobne  informoval predseda finančnej komisie
 Ing. Peter Rambala. 

 Uznesenie č. 4/2021
 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. 12. 2020,
b) Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 31. 12. 2020

K bodu 5.  Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok  2020
                   (Tvorí prílohu zápisnice.)

Hlavný kontrolór obce pravidelne podáva v priebehu roka svoje podrobné správy o činnosti 
a výsledku kontrol na zasadnutiach OcZ. 

 Keďže hlavný kontrolór nebol prítomný na zasadnutí OZ, správu prečítal Ing. Peter Rambala.
 Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe kontrol schválených v plánoch kontrolnej 
činnosti.

 Uznesenie   č. 5/2021  
  Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e,  Správu hlavného kontrolóra o činnosti 
 za rok 2020
     
  K bodu 6. Návrhy na zriadenie vecných bremien na pozemkoch obce 

  V záujme rozšírenia sietí verejného vodovou a rozšírenia a uloženia NN kábla pre potreby 
  našich občanov nám boli doručené dve žiadosti od prevádzkovateľov  týchto sietí 
  na zriadenie vecných bremien na pozemkoch obce, nakoľko tieto siete sú plánované aj
 cez pozemky vo vlastníctve obce. 
    
1. Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

zastúpenej spoločnosťou Esta plus, s.r.o. , 972 24 Diviacka Nová Ves č. 92 o zriadenie
vecného bremena na uloženie a rozšírenie NN kábla na pozemku obce KN-C - parcela 

     č. 1514 /5 ( KN-E č. 261/1), ostatná plocha o výmere 509 m2 vedená na LV č. 2356
     k.ú. Nitrianske Rudno. 
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      Jedná sa o realizáciu stavby 12302 – Nitrianske Rudno – Vrchoviny – Rozšírenie NNK, 
     II etapa.
            
                  
            Uznesenie č. 6/2021
           Obecné zastupiteľstvo

I. b e r i e   n a  v e d o m i e  
žiadosť  Stredoslovenskej  distribučnej ,  a. s.  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
zastúpenej spoločnosťou Esta plus, s. r. o., 972 24 Diviacka Nová Ves 92, o zriadenie
vecného bremena na uloženie a rozšírenie NN kábla na pozemku obce  KN-C, parcela
č. 1514/5 (KN-E, parcela č. 261/1), ostatná plocha o výmere 509 m2. vedená na LV 
č. 2356, k. ú. Nitrianske Rudno.

II. s ú h l a s í  
so zriadením vecného bremena na uloženie a rozšírenie NN kábla na pozemku obce
KN-C, parcela  č. 1514/5 (KN-E, parcela č. 261/1), ostatná plocha o výmere 509 m2,
vedená  na  LV  č.  2356,  k.  ú.  Nitrianske  Rudno  v prospech  oprávneného
Stredoslovenská  distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,

III.o d p o r ú č a
            starostovi obce podpísať Zmluvu  o zriadení vecného bremena na uloženie a rozšírenie
            NN kábla na pozemku obce KN-C, parcela č. 1514/5 (KN-E, parcela  č. 261/1),    
            ostatná plocha o výmere 509 m2, vedená na LV č. 2356, k. ú. Nitrianske Rudno      
            v prospech oprávneného Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8
            010 47 Žilina.

     2.   Zriadenie vecného bremena na uloženie siete verejného vodovodu na pozemkoch obce
           - KN.C parcela č. 1522 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2 vedená
             na LV č. 1, k. ú. Nitrianske Rudno

- KN C parcela č. 1527 ( KN –E parcela č. 85) ostatná plocha o výmere 857 m2,  
   vedená na LV č. 2356, k. ú. Nitrianske Rudno v prospech oprávnených :
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská  

Bystrica, IČO: 36056006

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta č. 5,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030.  

     

         Na zasadnutí OZ bol predložený návrh a podmienky Zmluvy o podmienkach 
         uzatvorenia budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku „ Prístupová
         cesta a verejný vodovod – SO.04 Rozšírenie verejného vodovodu  - zmena 2“ medzi
         budúcim vlastníkom obcou Nitrianske Rudno a budúcim prevádzkovateľom 
         Stredoslovenskou vodárenskou  prevádzkovateľskou spoločnosťou, a.s. Partizánska 
         cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica.

  

4



          Uznesenie č. 7/2021 
          Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í 
           so zriadením časovo neobmedzeného vecného bremena na parcely 

- KN – C, parcela č. 1522 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2, vedená
      na LV č. 1, k. ú. Nitrianske Rudno,
- KN – C, parcela č. 1527 ( KN E parcela č. 85), ostatná plocha o výmere 857 m2  
      vedená  na LV č. 2356, k .ú. Nitrianske Rudno                                         -    

           -   KN –C, parcela č. 1015, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2, vedená
 na LV č. 1, k. ú. Nitrianske Rudno,
spočívajúce v práve umiestnenia zariadení verejného vodovodu na zaťažených 
pozemkoch a právo vstupu, prechodu a prejazdu osobnými, nákladnými  
automobilmi, technikou a pešo na zaťažené pozemky  za účelom zabezpečenia 
prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovanie porúch, ako aj rekonštrukciu
zariadení  verejného vodovodu na zaťažených pozemkoch umiestnených v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne č. 4/2021 zo dňa 18. 01. 2021 vyhotovený 
GEOSLUŽBOU Prievidza s.r.o. M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza v prospech 
oprávnených :

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 
Bystrica,

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 
      974 01 Banská Bystrica.
     Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.    

            Uznesenie č. 8/2021
         Obecné zastupiteľstvo

I. b e r i e   n a  v e d o m i e  
návrh a podmienky Zmluvy o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy 
o prevádzkovaní  infraštruktúrneho  majetku „Prístupová cesta a verejný vodovod -
SO.04 Rozšírenie verejného vodovodu – zmena 2“ medzi budúcim vlastníkom obcou
Nitrianske  Rudno  a  budúcim  prevádzkovateľom  Stredoslovenskou  vodárenskou
prevádzkovou spoločnosťou, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

II. s ú h l a s í  
s podmienkami Zmluvy o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o prevádzkovaní
infraštruktúrneho  majetku „Prístupová cesta a verejný vodovod -  SO.04 Rozšírenie
verejného vodovodu – zmena 2“ medzi budúcim vlastníkom obcou Nitrianske Rudno
a  budúcim  prevádzkovateľom  Stredoslovenskou  vodárenskou  prevádzkovou
spoločnosťou, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

III. o d p o r ú č a
starostovi obce podpísať Zmluvu o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy
 o prevádzkovaní infraštruktúrneho  majetku „Prístupová cesta a verejný vodovod -
SO.04 Rozšírenie verejného vodovodu – zmena 2“ medzi budúcim vlastníkom obcou
Nitrianske  Rudno  a  budúcim  prevádzkovateľom  Stredoslovenskou  vodárenskou
prevádzkovou spoločnosťou, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.
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             K bodu 7.  Rôzne a žiadosti
              

a) žiadosť Mgr. Evy Chudej  bytom Nitrianske Rudno o zaradenie 
pozemkov KN-C parcela č. 822/6, TTP o výmere 812 m2 a parcela č. 822/7

                TTP o výmere 713 m2 do najbližšej zmeny a doplnku územného plánu obce
                ako plochy na bývanie v rodinných domoch,

b) opakovaná žiadoť Viery Briatkovej, bytom  Nitrianske Rudno a Miroslava Šimku, 
bytom Partizánske    na  zmeny a  doplnky   územného plánu obce  –  zaradenia
pozemkov  KN-E parcely č. 1-718/3, 1-718/4, 1-718/5, 1-718/6, 1-718/7 v lokalite
„ Zadné   kruhy “ do plochy určenej na výstavbu  rodinných domov.

Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo

I. b e r i e   n a  v e d o m i e  
a) žiadosť Mgr. Evy Chudej, bytom Nitrianske Rudno o zaradenie pozemkov C-KN,

parcela č. 822/6, TTP o výmere 812 m2 a parcela č. 822/7, TTP
    o výmere 713 m2 do  najbližšej zmeny a doplnku územného plánu obce ako plochy 
     na bývanie v rodinných domoch,

b) opakovanú žiadosť Viery Briatkovej, bytom Nitrianske Rudno
    a Miroslava Šimku, bytom Partizánske  na zmeny a doplňky územného  
    plánu obce - zaradenia pozemkov KN-E. prcely č. 1 -718/1, 1- 718/3, 1-718/4,
    1-718/5, 1-718/6, 1-718/7 v lokalite „Zadné kruhy“ do plochy určenej pre výstavbu 
     rodinných domov.

II. p r e s k ú m a l o 
v súlade s § 30 ods. 4 zákona č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom
poriadku  (stavebný  zákon)  schválený  platný  Územný  plán  obce  Nitrianske  Rudno
z roku 2014 a jeho Doplnok č. 1 z roku 2018 a rozhodlo, že v súčasnej dobe nebude
obstarávať nový územný plán, ani jeho zmeny a doplnky.

        c)  vystúpenie obce Nitrianske Rudno zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra
             o sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza k 1. 2. 2021 (31. 12. 2020)
            
           Obec Nitrianske Rudno je členom záujmového združenia právnických osôb
           Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra so sídlom v Prievidzi, ktoré vzniklo
          v roku 1994.

           V súvislosti so zavádzaním úsporných opatrení a potrebou šetrenia výdavkov obce,
           navrhuje starosta obce ukončenie členstva v Združení pre rozvoj regiónu Horná Nitra.
           Činnosť Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra je v posledných rokoch minimálna
           a členstvo v ňom má pre obec momentálne len veľmi malé prínosy. Aj po vystúpení
           z tohto záujmového združenia bude mať obec možnosť zapájať sa do jeho činnosti.
   
Uznesenie č. 10/2021
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Obecné zastupiteľstvo
I. s ú h l a s í 

s  vystúpením  obce  Nitrianske  Rudno  zo záujmového  združenia  právnických  osôb
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,
IČO 31941648, podľa Stanov ZRRHN na základe písomného oznámenia,

II. o d p o r ú č a 
starostovi  obce písomne oznámiť  Združeniu  pre rozvoj  regiónu Horná Nitra  so sídlom
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,  IČO 31941648 vystúpenie obce Nitrianske Rudno
zo ZRRHN  k 1. 2. 2021 ( 31. 12. 2020)

K bodu 8. Diskusia.

Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu. 

Poďakoval poslancom OZ za dobrú spoluprácu v minulom roku. 

Pripomenul, že firma ATC Nitrianske Rudno s.r.o. uhradila obci nájomné za rok 2020 
a bolo by dobré zvážiť či  sa vypíše nové výberové konanie na nájomcu  
 ATC Nitrianske Rudno s.r.o., alebo sa ponechá  doterajšiemu nájomcovi - konateľovi 
p. Dobišovi. 

Poslanci OZ sa zhodli, že ATC s.r.o. Nitrianske Rudno sa zatiaľ ponechá doterajšiemu
nájomcovi p. Dobišovi s tým, že bude prísnejšie kontrolovaný zo strany obce.  

Ďalej starosta obce informoval, že od 15. februára 2021 do 31. 03. 2021 bude prebiehať 
sčítanie obyvateľov elektronicky. Sčítanie domov a bytov  bolo už vykonané. 

Aj v našej obci sa uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID -19.
  V dňoch 23. 01– 24.01. 2021 sme dosiahli výsledky testovania 0,76%  a v dňoch 30. 01 –
 31. 01.  2021 sme dosiahli 1,18% pozitívnych na toto ochorenie.   

Do diskusie sa zapojil aj riaditeľ základnej školy Mgr. Martin Škraban, ktorý tiež poďakoval 
starostovi obce a poslancom za dobrú spoluprácu a informoval o pripravovaných reformách 
v školstve. Ďalej pripomenul, že ku koncu  roka  mu končí funkčné obdobie a bude potrebné 
vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa školy.   
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9. Záver

    Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19.00 hodine.

   
 

 Overovatelia zápisnice           

  Viera Jurenková                                     ........................................

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

    Zapisovateľka
    Iveta Šílová pracovníčka OcÚ               .........................................

 V Nitrianskom Rudne dňa 01. 02. 2021                                    Robert Štrbák
                                                                                                     starosta obce  
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