Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne zvolaného dňa 28. júna 2021
Prílohy :
1. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
2. Záverečný účet obce Nitrianske Rudno za rok 2020
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nitrianske Rudno
4. Návrh rozpočtovej zmeny obce Nitrianske Rudno – rozpočtové opatrenie č. 4
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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

Neprítomní : JUDr. Milan Sobota
Viera Jurenková
Prítomní dvaja občania obce.
Začiatok zasadania OZ o 18:00 hodine
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
4. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2021
5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
6. Návrh na zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Rudno
7. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č.4/2021
8. Rôzne a žiadosti
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 1
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. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 28. 6. 2021.
K bodu 2: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol za predsedu Ing. Rudolfa Hronca a za členku
Adrianu Oravcovú
Uznesenie č. 22/2021
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Rudolf Hronec
členka Adriana Oravcová
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K bodu 3: Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Jána Výškrabku a Ing. Ľuboša Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) určenie overovateľov zápisnice: Jána Výškrabku a Ing. Ľuboša Hronca,
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
K bodu 4: Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za II. štvrťrok 2021
(Tvorí prílohu zápisnice)
Správu prečítal a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola
zameraná podľa plánu kontrolnej činnosti:
-

inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce,
kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2020,
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2021 a celkového dlhu obce
a používania návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
v prvom polroku 2020.

Uznesenie č. 24/2021
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 II. štvrťrok 2021.
K bodu 5: Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
Celkové hospodárenie obce za rok 2020 je zahrnuté v Návrhu záverečného účtu obce
za rok 2020, ktoré predložil a informoval o ňom predseda finančnej komisie Ing. Peter
Rambala. V ňom obec hodnotí hospodárenie obce a našich školských zariadení
a rozdeľuje finančné prostriedky do fondov obce.
K Návrhu záverečného účtu obce sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nitrianske
Rudno za rok 2020 bolo predložené obecnému zastupiteľstvu v súlade s § 18f, ods. 1, písm. c)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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Vo svojom odbornom stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
Návrhu záverečného účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2020 v zmysle § 16 ods. 10 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výrokom: „Súhlas
s celoročným hospodárením za rok 2020 bez výhrad.“
Uznesenie č. 25/2021
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 2020,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020,
II.

schvaľuje
a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2020 bez výhrad:
bežné príjmy
2 111 801,11
bežné výdavky
1 955 365,56
bilancia bežného rozpočtu
+ 156 435,55
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
bilancia BR a KR
fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

27 321,85
79 449,44
- 52 127,59
+ 104 307,96
121 027,16
95 916,89
+ 25 110,27
2 260 150,12
2 130 731,89
+ 129 418,23

b) použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2020 vo výške + 96 044,24 €
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 90 727,29 €
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 €.
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K bodu 6: Návrh na zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce
Nitrianske Rudno
V priebehu rokov 2018 až 2021 prichádzali na obecný úrad od občanov návrhy
na zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Rudno.
Obec tieto návrhy evidovala a má možnosť začať proces týchto zmien. Je to určitý
proces a množstvo vyjadrení od dotknutých inštitúcií a organizácií, ktoré sa
majú k týmto zmenám vyjadriť.
Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby zaujali svoj postoj, či sa pustiť do týchto
zmien, pretože je to časovo aj finančne náročné a nemusia byť uspokojení všetci
žiadatelia, alebo potvrdiť súčasný stav územnoplánovacej dokumentácie.
Starosta obce informoval, že jednal s doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom PhD
a s p. Ing. Blaškom ohľadne týchto navrhovaných zmien. Boli aj v teréne pozrieť tieto
parcely určené na zmenu a nie všetky zmeny by boli posúdené k spokojnosti občanov.
Po rozsiahlej diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zvolať spoločné rokovanie
komisií OcZ a tvorcov územnoplánovacej dokumentácie k získaniu podrobných
informácií, možností súvisiacich so začatím procesu obstarávania a schvaľovania zmien
a dodatku č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Rudno.
K bodu 7: Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie 4/2021
/Tvorí prílohu zápisnice/
Návrh rozpočtovej zmeny predložil a informoval o ňom predseda finančnej komisie Ing.
Peter Rambala.
Návrh rozpočtovej zmeny bol vykonaný z dôvodu poskytnutia účelovo určených
prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy. Ide o účelové štátne dotácie
pre školstvo, prenesený výkon – matrika, register adries, register obyvateľstva, transfer
na sčítanie obyvateľov a dotácia na zabezpečenie celoplošného testovania COVID-19.
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Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupitelstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e
zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenia č. 1-3/2021 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 2021 - rozpočtové opatrenie č. 4/2021:
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
2 021 986,61 €
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
1 958 668,61 €
Bilancia bežné rozpočtu
63 318,00 €
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

0,00 €
199 000,00 €
- 199 000,00 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

200 000,00 €
63 382,48 €
136 617,52 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

2 221 986,61 €
2 221 051,09 €
935,52 €

K bodu 8: Rôzne a žiadosti
1. Peter Mazán a manž. Michaela, 92 26 Nitrianke Rudno
- žiadosť o odkúpenie pozemkov
Žiadateľ žiada o predbežný súhlas o odkúpenie časti obecného pozemku – parc.. KN C
č. 1642/4 a časti obecného pozemku KN C č. 1018/1, ktorý dlhodobo využíva
a udržiava.
Pozemky sa nachádzajú na prístupovej ceste pred ich rodinným domom.

7

Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Petra Mazána, 972 26 Nitrianske Rudno o odkúpenie časti
 pozemku KN-C, parcela č. 1642/4, LV nezaložený (časť pozemku KN-E, parcela
č. 1-272/2, LV č. 2356, výmera 686 m2, ostatná plocha), k. ú. Nitrianske Rudno,
 časti pozemku KN-C, parcela č. 1018/1, TTP o výmere 500 m2, k. ú. Nitrianske Rudno
vedený na LV č. 1, ktoré dlhodobo využíva a udržiava.
II. s c h v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci zámer previesť
majetok obce
 pozemok KN-C, parcela č. 1642/4, LV nezaložený (časť pozemku KN-E, parcela
č. 1-272/2, LV č. 2356, výmera 686 m2, ostatná plocha), k. ú. Nitrianske Rudno,
 časť pozemku KN-C, parcela č. 1018/1, TTP o výmere 500 m2, k. ú. Nitrianske Rudno
vedený na LV č. 1.
kupujúcemu Petrovi Mazánovi a manž. bytom 972 26 Nitrianske Rudno. Podmienkou
pri vytýčení pozemkov je prítomnosť starostu obce a zástupcov Komisie výstavby,
životného prostredia a ochrany verejného poriadku pri OcZ v Nitrianskom Rudne.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zdôvodnenie: S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta. Pozemky sú
bezprostredne priľahlé k pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
2. Ing. Martin Špánik, 972 26 Nitrianske Rudno - ukončenie pôsobenia člena Finančnej
komisie pri OZ v Nitrianskom Rudne
Ing. Martin Špánik žiada o ukončenie pôsobenia vo Finančnej komisii v Obci
Nitrianske Rudno.
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e
oznámenie Ing. Martina Špánika, byton 972 26 Nitrianske Rudno
zo dňa 21. 4. 2021 o vzdaní sa funkcie člena Finančnej komisie pri OcZ v Nitrianskom
Rudne,
II. k o n š t a t u j e,
že členovi Finančnej komisie pri OcZ v Nitrianskom Rudne Ing. Martinovi Špánikovi,
972 26 Nitrianske Rudno zaniklo vzdaním sa funkcie členstvo vo Finančnej komisii
pri OcZ v Nitrianskom Rudne dňa 22. 4. 2021.
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Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo
v o l í v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Bc. Ivonu
Chmelovú, Štúrova ul. 676/47, Nitrianske Rudno od 1. 7. 2021 za členku Komisie výstavby,
životného prostredia a ochrany verejného poriadku pri OcZ v Nitrianskom Rudne.
Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
K bodu 9: Diskusia
Starosta obce informoval o pripravovaných prácach v obci.
Má záujem vymeniť strechu na kotolni, ktorá sa nachádza na ulici Hlavná pri „Bielom dome“
a obec ju má v spoluvlastníctve s firmou Kohútová s. r.o. Nitrianske Rudno. Boli už doručené
aj cenové ponuky a obec sa bude s firmou Kohútová s. r. o. Nitrianske Rudno finančne
podieľať na jej rekonštrukcii.
V najbližších dňoch sa má uskutočniť prestavba nádvoria obecného úradu, oprava starej
fasády obecného úradu a vybudovanie bezbariérového vstupu.
S výstavbou bytových jednotiek by sa malo začať v roku 2022.
Vykonávajú sa práce na hasičskej zbrojnici. Je nanovo vymenená strecha, idú sa montovať
nové brány (4 ks) a postupne by sa mali začať meniť aj okná.
Starosta obce ďalej informoval, že dňa 25. 05. 2021 v Dome kultúry v Nitrianskom Rudne
sa uskutočnilo stretnutie starostov obcí, všeobecnej lekárky - MUDr. Ivany Blaho a majiteľa
budovy zdravotného strediska p. Antona Blahu vo veci zabezpečenia zdravotnej starostlivosti
pre občanov Nitrianskeho Rudna a spádových obcí. MUDr. Ivana Blaho ako všeobecný lekár
končí dňom 30. 06. 2021 a ordinovať bude od 01. 07. 2021 v Bojniciach oproti Nemocnici
s poliklinikou v Bojniciach. Všetci prítomní sa na stretnutí zhodli, že všetky snahy starostov
obcí, všeobecnej lekárky a majiteľa zdravotného strediska skončili na nedostatku finančných
prostriedkov od zodpovedných inštitúcií.
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V júni bolo zvolané stretnutie starostov obcí a zástupcov Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a. s. Banská Bystrica vo veci riešenia výstavby splaškovej kanalizácie a dvoch
čistiarní odpadových vôd pre aglomeráciu Nitrianske Rudno.
Ing. Miroslav Babčan – projektový manažér predložil momentálnu predpokladanú
napojenosť obyvateľstva pre projekt Aglomerácia Nitrianske Rudno.
Miera podpísaných zmlúv z počtu obyvateľov „ Aglomerácie predstavuje 64,35%.
Podmienka na schválenie projektu vo výzvach v rámci OP KŽP rieši minimálne 85%
obyvateľstva. Z tohto dôvodu je potrebné osloviť a presvedčiť ďalších obyvateľov obcí, aby
podpísali súhlasy a zmluvy na pripojenie sa na kanalizáciu.
Starosta obce navrhol, aby bolo vyhlásené výberové konanie na nového konateľa ATC s.r.o.
Nitrianske Rudno a poslancov žiadal, aby ho v tomto návrhu podporili. Neustále chodia
sťažnosti na p. Dobiša - súčasného konateľa ATC s. r. o. Nitrianske Rudno.

Do diskusie sa zapojil p. Milan Kútny, ktorý informoval, že nie sú pokosené cintoríny a ľudia
sa sťažujú.
Starosta obce odpovedal, že vie o tom a cintoríny sa už idú kosiť v najbližších dňoch.
Je to veľa na zamestnancov obce, lebo ešte okrem kosenia sa venujú aj inej robote, či je to
vývoz komunálneho odpadu, zber kovov a obalov, v týchto dňoch opravujú informačné
tabule, ktoré sú umiestnené vedľa náučného chodníka v obci Nitrianske Rudno v časti
Priehrada.
Do diskusie sa zapojil p. Tomáš Pánis, ktorý navrhol, že je ochotný pomôcť obci s kosením
trávy.
Pán Ing. Peter Rambala upozornil, že pri rodinnom dome p. Milana Škrabana, vedľa hlavnej
cesty, je poškodený asfalt a vidieť tam už aj plynové potrubie, treba to riešiť
so zodpovednými inštitúciami.
Starosta obce odpovedal, že by tam bolo dobre vybudovať nástupný ostrovček.
Pán Ján Výškrabka upozornil, že na ulici Štúrova zasahujú konáre a zeleň zo súkromných
pozemkov na miestnu komunikáciu a bolo by dobré upozorniť vlastníkov, aby si to upravili
a pokosili. Pri rodinnom dome p. Šimku na ulici Štúrova je odkrytá rúra a bolo by dobré ju
zakryť asfaltovaním prípadne betónovaním.
Ďalej informoval, že kultúrna komisia sa na spoločnom stretnutí dohodla, že tento rok
sa nebude v obci organizovať rudniansky deň.
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K bodu 10. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a poprial peknú dovolenku počas letných
prázdnin a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:30 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Ján Výškrabka
Ing. Ľuboš Hronec
Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 28. 06. 2021

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

.........………………........

Robert Štrbák
starosta obce
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Uznesenia č. 21 – 30/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 28. 06. 2021
Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 28. 6. 2021
Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v o l í návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Rudolf Hronec,
členka Adriana Oravcová
Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
a) určenie overovateľov zápisnice: Jána Výškrabku, Ing. Ľuboša Hronca,
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovu.
Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,

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

Uznesenie číslo: 24/2021
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 II. štvrťrok 2021.
Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,

..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo
III.
berie na vedomIe
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2020,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
IV.

schvaľuje
a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2020 bez výhrad:
bežné príjmy
2 111 801,11
bežné výdavky
1 955 365,56
bilancia bežného rozpočtu
+ 156 435,55
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu
bilancia BR a KR
fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

27 321,85
79 449,44
- 52 127,59
+ 104 307,96
121 027,16
95 916,89
+ 25 110,27
2 260 150,12
2 130 731,89
+ 129 418,23

b) použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2020 vo výške + 96 044,24 €
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 90 727,29 €
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 €,

Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce:
zvolať spoločné rokovanie komisií OcZ a tvorcov úzremnoplánovacej dokumentácie
k získaniu podrobných informácií možnosti súvisiace so začatím procesu obstarávania
a schvaľovania zmien a dodatku č. 2 Územnoplánovacej dokumentácie obce
Nitrianske Rudno.
Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenia č. 1-3/2021 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 2021 - rozpočtové opatrenie č. 4/2021:
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
2 021 986,61 €
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
1 958 668,61 €
Bilancia bežné rozpočtu
63 318,00 €
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

0,00 €
199 000,00 €
- 199 000,00 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

200 000,00 €
63 382,48 €
136 617,52 €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

2 221 986,61 €
2 221 051,09 €
935,52 €

15

Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Petra Mazána a manž. Michaely, 972 26 Nitrianske Rudno o odkúpenie časti
 pozemku KN-C, parcela č. 1642/4, LV nezaložený (časť pozemku KN-E, parcela
č. 1-272/2, LV č. 2356, výmera 686 m2, ostatná plocha), k. ú. Nitrianske Rudno,
 časti pozemku KN-C, parcela č. 1018/1, TTP o výmere 500 m2, k. ú. Nitrianske Rudno
vedený na LV č. 1, ktoré dlhodobo využíva a udržiava.
II. schvaľuje

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci zámer
previesť majetok obce
 pozemok KN-C, parcela č. 1642/4, LV nezaložený (časť pozemku KN-E, parcela
č. 1-272/2, LV č. 2356, výmera 686 m2, ostatná plocha), k. ú. Nitrianske Rudno,
 časť pozemku KN-C, parcela č. 1018/1, TTP o výmere 500 m2, k. ú. Nitrianske Rudno
vedený na LV č. 1.
kupujúcemu Petrovi Mazánovi a manž., 972 26 Nitrianske Rudno. Podmienkou
pri vytýčení pozemkov je prítomnosť starostu obce a zástupcov Komisie výstavby,
životného prostredia a ochrany verejného poriadku pri OcZ v Nitrianskom Rudne.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zdôvodnenie: S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta. Pozemky
sú bezprostredne priľahlé k pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
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Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce

Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
oznámenie Ing. Martina Špánika, bytom 972 26 Nitrianske Rudno
zo dňa 21. 4. 2021 o vzdaní sa funkcie člena Finančnej komisie pri OcZ v Nitrianskom
Rudne,
II. k o n š t a t u j e,
že členovi Finančnej komisie pri OcZ v Nitrianskom Rude Ing. Martinovi Špánikovi,
bytom 972 26 Nitrianske Rudno zaniklo vzdaním sa funkcie členstvo
vo Finančnej komisii pri OcZ v Nitrianskom Rudne dňa 22. 4. 2021.

Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,
..........................................
Robert Štrbák, starosta obce
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Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo v o l í v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení Bc. Ivonu Chmelovú, Štúrova ul. 676/47, Nitrianske Rudno od 1. 7. 2021 za členku
Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku pri OcZ v Nitrianskom
Rudne.
Hlasovanie poslancov:

za

7

Ján Výškrabka, Ing. Róbert Kluvanec, Ing. Ľuboš Hronec,
Ing. Rudolf Hronec, Milan Kútny, Ing. Peter Rambala, Adriana
Oravcová

proti
zdržal sa
neprítomný/í

2

JUDr. Milan Sobota, Viera Jurenková,

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

