
                                                        

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 30. augusta 2021

Prílohy :

 1.  Návrh zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5
 2. Plnenie a  čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ, obce  k 30. 06. 2021.
 3. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske Rudno
     za rok 2020
 



    

  

  Prítomní :  poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
                            Robert Štrbák – starosta obce
                            PhDr. Róbert Geczy – hl. kontrolór obce
                            Iveta Šílová – zapisovateľka 
                           
   
   Neprítomní:     JUDr. Milan Sobota – ospravedlnený
                             Ing. Rudolf  Hronec - ospravedlnený
                             

                              Začiatok zasadania OZ o 18.30 hodine  

      Prítomných občanov bolo osem.

 
P r o g r a m :  

         1. Otvorenie
         2. Voľba návrhovej komisie 

  3. Určenie overovateľov  a zapisovateľky zápisnice
    4. Správa o  čerpaní a plnení  rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 06.  2021  
    5. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske Rudno
        za rok 2020
    6.  Návrh na podanie žiadosti o NFP na technické vybavenie domu kultúry
    7. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 5/2021
    8. Rôzne a žiadosti
        - žiadosať Rím.kat. církvi, farnosť Nitrianske Rudno o vrátenie pozemku
           parcely  KN- E č. 213 – orná pôda , k.ú. Nitrianske Rudno,
        - žiadosť spoločnosti KOHÚT, s. r. o. Nitrianske Rudno o zriadení vecného bremena 
           na pozemkoch alebo odkúpenie časti pozemkov KN-C, parcciel  č. 1484/1 
           a č. 1484/8, k..ú. Nitianske Rudno,
        - žiadosti Stredoslovenskej distribučnej a.s.  Žilina o zriadení vecných bremien          
          na pozemkoch obce
    9.   Diskusia
    10. Záver 
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       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.
         
        Starosta obce predniesol program rokovania.

        Uznesenie č. 31/2021 
        Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
         konaného dňa 30. 08.  2021.
    
        K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.

        Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedníčku  Adrianu Oravcovú  
        a za člena Milana Kútneho.    

  Uznesenie č. 32/2021
        OZ volí návrhovú komisiu v zložení:  predsedníčka  Adriana Oravcová         
                                                                     člen Milan Kútny.   

      K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.
 
      Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Róberta Kluvanca a Ing. Ľuboša      
      Hronca 
      Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.

  Uznesenie č. 33/2021
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

a) určenie  overovateľov zápisnice: Ing. Róberta Kluvanca a Ing. Ľuboša Hronca
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ  

    

K bodu 4. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 06. 2021
                  ( Tvoria prílohu zápisnice)
 
O plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ podrobne  informoval predseda finančnej komisie
 Ing. Peter Rambala. 

 Uznesenie č.34/2021
 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 30. 06. 2021,
b) Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 06. 2021

3



K bodu 5.  Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske 
Rudno.  (Tvorí prílohu zápisnice.)

Správu o plnení úloh KPSS obce Nitrianske Rudno za rok 2020 vypracovala p. Janka 
Besedová – pracovníčka obecného úradu. Podrobne o tejto správe informoval starosta obce.
V správe sa uvádza ako obec  v roku 2020 zabezpečovala a poskytovala sociálne služby
 pre obyvateľov obce. 

 Uznesenie   č. 35/2021  
  Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e,  Správu o plnení úloh Komunitného     
   plánu sociálnych služieb Nitrianske Rudno za rok 2020. 
 
     
  K bodu 6. Návrh na podanie žiadosti o NFP na technické vybavenie domu kultúry 

Uznesenie   č. 36/2021  
Obecné zastupiteľstvo  
I. b e r i e   n a   v e d o m i e  

výzvu a podmienky výzvy Ministerstva kultúry SR  na získanie  NFP na technické 
vybavenie domu kultúry
 kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, 
 prioritná os: 7 – REACT-EÚ, 
 špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií,

II. s c h v a ľ u j e
a) podanie žiadosti o NFP na technické vybavenie domu kultúry v rámci výzvy 

Ministerstva kultúry SR
 kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, 
 prioritná os: 7 – REACT-EÚ, 
 špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií,

b) finančnú spoluúčasť Obce Nitrianske Rudno vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov k projektu: „ Technické vybavenie a ozvučenie domu kultúry v Nitrianskom 
Rudne.“

K bodu 7. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 5 
                   / Tvorí prílohu zápisnice. /

O návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2021 podrobne informoval Ing. Peter Rambala.

Uznesenie č. 37/2021
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Obecné zastupiteľstvo  s c  h v a ľ  u j  e  zmenu rozpočtu  obce  na  rok 2021 -  rozpočtové
opatrenie č. 5/2021: 

Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    2 031 725,55  €
       Bežné výdavky obce + ZŠ s     MŠ                                   1     968     407,55    €  
       Bilancia bežné rozpočtu                                                   63 318,00 €

                                                             
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                           0,00 €
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s     MŠ                             249     000,00 €        

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                   - 249 000,00 €        

Finančné operácie príjmové                                           250 000,00 €
Finančné operácie výdavkové                                          63     382,48 €    

                  Bilancia finančných operácií                                         186 617,52 €

Príjmy celkom                                                             2 281 725,55 €                    
Výdavky celkom                                                           2     280     790,03     €      

 Bilancia hospodárenia obce                                                935,52 €

K bodu 8. Rôzne a žiadosti

1 Rímskokatolícka cirkev,  Farnosť Nitrianske Rudno, Školská 409, Nitrianske Rudno     
   - žiadosť o stanovisko k vráteniu EKN parcely č. 213 z vlastníctva obce do vlastníctva  
     cirkvi.
 
    Dňa 11. 03. 2021  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitrianske Rudno požiadala Obecný 
úrad v Nitrianskom Rudne o vrátenie E- KN parcely č. 213 z vlastníctva obce do vlastníctva 
cirkvi.    

Uznesenie   č. 38/2021  
Obecné zastupiteľstvo  
I. b e r i e    n a   v e d o m i e  žiadosť Rímskokatolickej cirkvi, Farnosť Nitrianske Rudno 

  o vrátenie pozemku KN-E, parcela  č. 213, orná pôda o výmere 27 998 m2, k. ú Nitrianske 
  Rudno

II. z a m i e t a  vrátenie pozemku KN-C, parcela  č. 213, orná pôda o výmere 27 998 m2, k. ú
Nitrianske Rudno Rím-kat cirkvi, Farnosť Nitrianske Rudno z dôvodu, že obec nemôže 
v zmysle zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí nehnuteľnosti darovať a vrátiť musí 
nehnuteľnosť len na základe súdneho rozhodnutia.

2. KOHÚT, s.r.o. Hlavná č. 180, 972 26 Nitrianske Rudno – žiadosť o odkúpenie alebo 
zriadenie vecného bremena.

  Žiadateľ žiada o odkúpenie alebo zriadenie vecného bremena na pozemku, ktorého 
vlastníkom je obec a to na  časť parcely KN-E č. 570/4 – ostatná plocha ( KN C č. 1484/1, 
1484/8) ,  nachádzajúca sa v k. ú. Nitrianske Rudno, časť Priehrada pred Letnou reštauráciou. 
Odkúpenie alebo zriadenie vecného bremena žiada z dôvodu  plánovanej kolaudácii budovy 
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„ Letná reštaurácia.“
 

 Uznesenie   č. 39/2021  
Obecné zastupiteľstvo  
I. b e r i e    n a   v e d o m i e   žiadosť spoločnosti KOHÚT, s. r. o., Hlavná 180, 972 26 

Nitrianske Rudno o zriadení vecného bremena alebo odkúpenie časti pozemkov KN-C 
parcely č. 1484/1 a č. 1484/8, LV nezaložený (časti pozemku KN-E, parcela č. 570/4, orná 
pôda, vedený na LV 2356  v  k. ú. Nitrianske Rudno),

II. s ú h l a s í  so zriadením vecného bremena v prospech oprávneného spoločnosti KOHÚT,
s. r. o., Hlavná 180, 972 26 Nitrianske Rudno spočívajúcom v práve prechodu a prejazdu
po časti pozemku KN-E, parcela č. 570/4, orná pôda, vedený na LV 2356 k. ú. Nitrianske
Rudno,  časť Priehrada podľa budúceho geometrického plánu.

Podmienkou pri vytýčení časti predmetného pozemku je prítomnosť starostu obce 
a zástupcov Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku pri OcZ
v Nitrianskom Rudne. 

Vecné  bremeno  sa  zriaďuje  bezodplatne, na  dobu  neurčitú,  v prospech  aktuálneho
vlastníka, každého ďalšieho vlastníka alebo spoluvlastníka pozemku KN-C, parcela 
č. 1410/17, zastavaná plocha a nídvorie o výmere 928 m2, vedený na LV č. 681, 
v  k. ú. Nitrianske Rudno.

Náklady spojené so zriadením vecného bremena hradí žiadateľ.

III. o d p o r ú č a starostovi obce podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle
bodu II. tohto uznesenia.

 
     
   3.   Stredoslovenská distribučná a.s , Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina 
    „ 11940 – Nitrianske Rudno – Dolné Záhumnie – Rozšírenie NN káblovej siete“
    „ 12303 – Nitrianske Rudno – Vrchoviny – Rozšírenie NNK II. Etapa“
    „ 11602 – Nitrianske Rudno – Vrchoviny – Rozšírenie NNK
 
       Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,   
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.

Ide o rozšírenie NN siete na pozemkoch nachádzajúcich sa v k.ú. Nitrianske Rudno.
Stavba bola zrealizovaná na základe stavebného povolenia vydaného obcou Nitrianske 
Rudno. 
 Spoločnosť má záujem o úpravu vzťahu k pozemkom dotknutých realizáciou predmetnej    
stavby formou zmluvy o zriadení vecného bremena k tej ich časti, na ktorej  je umiestnené 
energetické zariadenie.    

Uznesenie   č. 40/2021  
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Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  na základe žiadosti Stredoslovenskej distribučnej a. s.,
 Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina so zriadením vecných bremien na pozemkoch

 KN-E, parcela č. 261/1, ostatná plocha o výmere 509 m2 v rozsahu dielu 1
     o výmere 82 m2 vyznačenom GP č. 44/2021 vypracovaným GEOmark s. r. o. Prievidza
    dňa 3. 5. 2021,
 KN-E, parcela č. 261/1, ostatná plocha o výmere 509 m2 v rozsahu dielu1 
     o výmere 14 m2 vyznačenom GP č. 46139537-144/2020  vypracovaným geodetom
      Ing. Jurajom Karolčíkom, Námestovo  dňa 14. 4. 2020,
 KN-E, parcela č. 85, ostatná plocha o výmere 857 m2 v rozsahu dielu 1 
     o výmere 254 m2 a KN-C, parcela č. 1018/1, TTP o výmere 500 m2 v rozsahu dielu 2 
     o  výmere 92 m2, vyznačenom GP č. 208-27/2021  vypracovaným Geodéziu Žilina a. s.
    dňa 24. 3 2021.

Vecné bremená spočívajú v práve oprávneného Stredoslovenskej distribučnej a. s., 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina umiestnenia,  a uloženia inžinierskych sietí a k ním
príslušným  ochranným  pásmam  v  zmysle  platných  právnych  predpisov,  za  účelom
prevádzky, údžby a rekonštrukcia  so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období.

Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne, na dobu neurčitú. Náklady spojené so zriadením
vecných bremien hradí žiadateľ.

II. o d p o r ú č a  starostovi obce podpísať zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle
bodu I. tohto uznesenia.

4. Ing. Peter Lupták  972 26 Nitrianske Rudno – žiadosť o povolenie   
  výkopových prác a presahovanie strechy. 

  Žiadateľ vo svojej žiada o súhlasné stanovisko, aby nová strecha na rodinnom dome 
  so súpisným číslom 302  mohla presahovať nad úroveň obecnej parcely KN C č. 690    
  v minimálnom rozsahu a to  cca 20 – 30 cm .
  Ďalej žiada o povolenie výkopových prác na obecnej parcele KN C č. 690 na ulici Poštová, 
  na ktorej je situovaný stĺp elektrického vedenia a z tohto dôvodu chce realizovať    
  elektrickú prípojku zemou na hranicu jeho pozemku parcely KN C č. 687 k existujúcemu  
  rodinnému domu.   

Uznesenie   č. 41/2021  
Obecné zastupiteľstvo  

I. b e r i e    n a   v e d o m i e  žiadosť Ing. Petra Luptáka, bytom  972 26 Nitrianske Rudno 
o povolenie výkopových prác a presahovanie strechy na pozemok obce. 

II. s ú h l a s í  s pripojením rodinného domu č. 302 na elektrickú prípojku zemou
     cez pozemok obce KN-C, parcela č.690 a s presahom strechy podľa budúceho GP 
     a stavebného povolenia a zriadenia vecného bremena.

K bodu 9. Diskusia.
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Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu. 

Pán Roman Briatka sa pýtal, ako je to s prípravou územného plánu obce,
keďže do dnešného dňa nedostal žiadne vyrozumenie.  

Starosta obce odpovedal, že mal stretnutie s Ing. Blaškom -  pozemkový referát odbor 
opravných prostriedkov ( Okresný úrad Trenčín) a predložil mu žiadosti od občanov,  ktorí  
žiadali svoje pozemky na výstavbu  zahrnúť  do zmeny  územného plánu obce. 
Starosta obce informoval, že tri žiadosti neboli odsúhlasené. Jednalo sa o Vašu žiadosť, 
žiadosť p. Kohúta, ktorý plánoval výstavbu pri Lome Rokoš, a tá bola zamietnutá  z dôvodu  
ochranného pásma a žiadosť p. Ďatka na  pozemok, ktorý sa nachádza v k. ú. Nitrianske 
Rudno, časť Priehrada.
  Na tomto  stretnutí bola prítomná aj ekonómka obce. 
Starosta obce  ďalej uviedol, že má záujem zvolať spoločné  stretnutie s p. Blaškom 
 a p. doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom PhD.  

Pán Roman Briatka uviedol, že by bolo možné osloviť aj ďalších architektov, lebo ich
navrhovaná lokalita bola odkonzultovaná aj s dopravným inšpektorátom, aj s architektom 
a nevideli dôvod, prečo by nemohla byť zaradená do územného plánu obce  na výstavbu.
Ďalej  upozornil, že p. Coplák – architekt už mal dávno prerobiť územný plán obce, nakoľko 
bol schválený nový cestný zákon. V územnom pláne obce sú určené lokality na výstavbu také,
že sa na nich nebude dobrých 50 rokov stavať, lebo na úzkych  pozemkoch  je veľa vlastníkov
alebo sú vlastnícky nevysporiadané.  

Pán Roman Briatka pripomenul, že majú záujem sa aj finančne podieľať na zmenách 
územného plánu obce, ako aj na budovaní inž. sietí.  

Starosta obce informoval, že sa začal proces vybavovania zmien územného plánu obce a čaká 
aj  ďalšie žiadosti od občanov.
 K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia aj medzi poslancami OZ.

 Pani Viera Jurenková sa prihlásila do diskusie a pýtala sa, či sa bude niečo robiť na starom 
cintoríne, keď je tam navozená  hlina, a či sa plánuje aj oplotenie cintorína.

Starosta obce odpovedal, že sa bude vyrovnávať terén a s oplotením sme nepočítali, ani sme 
nevyčlenili finančné prostriedky z rozpočtu obce. Finančné prostriedky na oplotenie cintorína 
sa môžu vyčleniť pri zostavení rozpočtu  na budúci rok. 

 Pani Adriana Oravcová sa pýtala, či sa budú ešte opravovať výtlky na miestnych 
komunikáciách .

Starosta obce odpovedal, že áno a bude sa to riešiť tento týždeň, tak by bolo dobré to nahlásiť.

 Do diskusie sa prihlásila p. Mária Matejová, ktorá sa sťažovala na dažďovú vodu, ktorá tiekla
 prúdom po daždi  na ulici Madvova, a či je v pláne aj oprava miestnej komunikácie 
 na spomínanej ulici. 

Starosta obce odpovedal, že jarky sa zavážajú, a potom voda tečie do dediny. Bude potrebné 
vyčistiť kanál a s opravou miestnych komunikácií asfaltovaním sa nepočíta. 
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Je zbytočne asfaltovať miestne komunikácie, keď sa plánuje kanalizácia v obci, zatiaľ sa  to 
rieši tak, že opravujeme výtlky, kde je to ozaj nevyhnutné.
Pani Mária Matejová sa pýtala, ako to vyzerá s lekármi v našej obci, či je nejaká náhrada
za p. MUDR. Ivanu Blaho.  Je to náročné chodiť a cestovať za lekárom do mesta a hlavne 
pre starších občanov.      
      
Starosta obce odpovedal, že robí všetko preto, aby do našej obce priviedol lekára. Zatiaľ sme 
oslovili dve lekárky a uvidíme, ako sa situácia vyrieši. Situácia je vážna, lebo je málo lekárov.
Starosta obce jednal aj s riaditeľom bojnickej nemocnice, a taktiež o tejto situácii sme 
informovali  aj Trenčiansky samosprávny kraj, aby nám pomohol vyriešiť tento stav. Bolo aj 
spoločné stretnutie, jednanie so starostami okolitých  obcí, s majiteľom zdravotného strediska 
- s p. Blahom a s MUDR. Ivanou Blaho. MUDr. Ivana Blaho bola definitívne rozhodnutá,
 že z našej obce odíde a s Nemocnicou v Bojniciach ukončila pracovný pomer.      

Pán Marek Harag sa prihlásil do diskusie a informoval, že starosta obce mu zakázal zvolať 
Valné zhromaždenie a to tým, že mu neumožnil reláciu vyhlásiť v obecnom rozhlase. 
Výbor urbariátu nemá záujem sa stretnúť a riešiť tento problém. 

Pán Marek Harag neustále obviňuje predsedu  aj Výbor Urbariátu Nitrianske Rudno,
 že spreneverili finančné prostriedky za urbárske  pozemky, ktoré boli predané Hotelu Baník, 
Chemickej, Strojáru a podobne.   

Starosta obce odpovedal, že ak je takéto podozrenie, treba podať trestné oznámenie 
 Polícii. Ďalej informoval p. Haraga, že začiatkom septembra po dohode s predsedom 
Urbariátu Nitrianske Rudno p. Hagarom Dušanom budete prizvaný na jednanie aj 
za prítomnosti právneho zástupcu a bude spísaná v tejto veci aj zápisnica, kde všetky tieto 
argumenty môžete predniesť a postúpi sa to orgánom činné v trestnom konaní. 

Do diskusie sa zapojil Boris Špánik, ktorý sa pýtal na výstavbu bytových jednotiek v k. ú. 
Nitrianske Rudno na ulici Hlavná.

Starosta obce odpovedal,  že  Bytový dom bude riešený ako trojpodlažný bez podpivničenia
a so sedlovou strechou. Budú to sociálne byty a budú financované zo Štátneho fondu rozvoja 
a bývania. Parkovacie plochy sú naplánované v okolí bytovky. V tomto čase prebieha územné
konanie, bude to 18 b. j.    
   

    
10. Záver
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    Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 20:00 hodine.

   
 

 Overovatelia zápisnice           

  Ing. Róbert Kluvanec                          ........................................

   Ing. Ľuboš Hronec                                .........................................

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

 V Nitrianskom Rudne dňa 30. 08. 2021                                    Robert Štrbák
                                                                                                     starosta obce  
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