Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 25. októbra 2021
Prílohy :
1. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za III. štvrťrok 2021
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2020 – marec 2022
3. VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
4. Návrh zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenie 7/2021
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Prítomní :

poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Robert Štrbák – starosta obce
PhDr. Róbert Geczy – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka

Neprítomní:

Ing. Róbert Kluvanec - ospravedlnený
Ing. Peter Rambala – ospravedlnený
Ing. Rudolf Hronec - ospravedlnený
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine

Prítomných občanov bolo osem.
Program:
1. Voľba návrhovej komisie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
3. Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce za III. štvrťrok 2021
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2021
– marec 2022
5. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 7/2021
6. Návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nitrianske Rudno
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.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie OZ o 18.00 hodine.
Starosta obce predniesol program rokovania s tým, že bol doplnený bod 6: Návrh
VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nitrianske Rudno.
Uznesenie č. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 25. 10. 2021.
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K bodu 1. Voľba návrhovej komisie.
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu JUDr. Milana Sobotu
a za člena Ing. Ľuboša Hronca
Uznesenie č. 43/2021
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda JUDr. Milan Sobota
člen Ing. Ľuboš Hronec

K bodu 2. 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. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Vieru Jurenkovú a Adrianu Oravcovú
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
K bodu 3. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol hlavného
kontrolóra obce za III. štvrťrok 2021. ( Tvorí prílohu zápisnice).
Správu predniesol a prečítal Hlavný kontrolór obce a kontrolná činnosť bola zameraná
a) inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce
b) kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci jún 2021
c) kontrola výberu výšky správnych poplatkov v II. polroku 2020
d) kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám –
zverejňovanie zmlúv v Materskej škole Nitrianske Rudno a v Základnej škole Nitrianske
Rudno v roku 2020
Uznesenie č. 45/2021
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 hlavného kontrolóra obce
za III. štvrťrok 2021.
K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na október 2021
- marec 2022 (Tvorí prílohu zápisnice.).
Plán kontrolnej činnosti predložil a informoval hlavný kontrolór obce . Plán kontrolnej
činnosti sa podáva v zmysle § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na október 2021 – marec 2022.
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K bodu 5. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 7/2021
Návrh rozpočtovej zmeny predložil a informoval starosta obce. Rozpočtové opatrenie bolo
vykonané ku dňu 30. 09. 2021, nakoľko išlo o účelové dotácie zo štátneho rozpočtu
pre školstvo. Celková úprava v bežných prijmoch a v bežných výdavkoch bola
vo výške 24 160,79 eur +P +V.
Uznesenie č. 47/2021
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. 6/2021 vykonané starostom
obce z dôvodu poskytnutia účelovo určených prostriedkov na prenesený výkon štátnej
správy pre ZŠ, pričom sa menili príjmy i výdaje vo výške 24 160,79 €.
II. s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 7/2021:
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

2 055 886,34 €
1 992 568,34 €
63 318,00 €
0,00 €
249 000,00 €
- 249 000,00 €
250 000,00 €
63 382,48 €
186 617,52 €
2 305 886,34 €
2 304 950,82 €
935,52 €

K bodu 6. VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Nitrianske Rudno.
Návrh VZN č. 1/2021 predložil a informoval hlavný kontrolór obce.
Predmetom tohto všeobecného záväzného nariadenia je určenie spádovej materskej
školyv zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Rudno, v ktorej dieťa s trvalým pobytom
v obci Nitrianskom Rudne plní povinné predprimárne vzdelávanie.
Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Rudno.
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K bodu 7. Rôzne a žiadosti.
1.) Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66 972 26 Nitrianske Rudno –
Predloženie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
materskej školy v školskom roku 2020/2021.
Starosta obce predložil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá bola
vypracovaná 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. 435/2020 MŠ SR
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení.
Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno p. Renáta Divékyová sa nezúčastnila
zasadnutia OZ zo zdravotných dôvodov a o tejto správe informoval starosta obce.
Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti
Materskej školy Nitrianske Rudno, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2020/2021.
2.) Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná č. 534/66 972 26 Nitrianske Rudno - Žiadosť
o dofinancovanie rozpočtu materskej školy.
Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno žiada o dofinancovanie rozpočtu materskej
školy na rok 2021 o sumu 1 500,- eur. Dofinancovanie žiada na základe Kolektívnej
zmluvy vyšieho stupňa pre zamestnávateľov , ktorí při odmeňovaní postupujú podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme na rok 2021, ktorá bola schválená dňa 22. 12. 2020, Čl. II odst.3.
Uznesenie č. 50/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Materskej školy Nitrianske Rudno o navýšenie
príspevku na mzdy na rok 2021 o 1 500 ,- € z dôvodu vyplatenia odmien pre zamestnancov
MŠ vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
II. u k l a d á finančnej komisii pri OcZ pripraviť návrh zmeny rozpočtu obce
o navýšenie príspevku na mzdy pre MŠ Nitrianske Rudno na rok 2021 o 1 500 ,- €.
3.) Peter Mazán, bytom 972 26 Nitrianske Rudno Žiadosť o odkúpenie
pozemkov.
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemkov, ktoré si dal zamerať geomtrickým plánom.
Dňa 28. júna 2021 na zasadnutí OZ bolo prijaté schvaľovacie uznesenie č. 28/2021
o predaji obecných pozemkov žiadateľovi p. Petrovi Mazánovi a manželke s tým, že si
dajú vypracovať geometrický plán.
Dňa 29. 09. 2021 bola na obecnom úrade doručená a zaevidovaná žiadosť o odkúpenie
pozemkov aj s vypracovaným geometrickým plánom.
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Uznesenie č. 51/2021
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci previesť majetok obce, novovytvorené pozemky podľa GP č. 170/2021,
vypracovaný Geoslužbou Prievidza s. r. o., M. Mišíka 19A, Prievidza zo dňa 30. 7. 2021:
 pozemok KN-C, parcela č. 1017/2, TTP o výmere 24 m2, k. ú. Nitrianske Rudno
vytvorená z parcely KN E č. 1-272/2 vedená na LV č. 2356.,
 pozemok KN-C, parcela č. 1642/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2, k. ú.
Nitrianske Rudno, vytvorená z parcely reg. KN E č. 1-272/ 2, vedená na LV č. 2356,
 pozemok KN-C, parcela č. 1018/5, TTP o výmere 61 m2 v k. ú. Nitrianske Rudno
zameraná z parcely reg. KN C č. 1018/1, vedená na LV č.1.
kupujúcemu Petrovi Mazánovi a manželke, bytom 972 26 Nitrianske Rudno
za cenu 4,- eura/m2 .
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zdôvodnenie: S využitím predmetných pozemkov obec nepočíta.
Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
4.) Oľga Kohútová bytom 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť o odkúpenie pozemkov.
Žiadateľka žiada o odkúpenie pozemkov z časti obecnej parcely KN E č. 371,
nachádzajúca sa v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Poštová pri rodinnom dome
so súpsiným číslom 447/2.
Ako dôvod uvádza, že pri zameraní pozemkov bolo zistené, že časť z obecnej
parcely KN E č- 371 o výmere 6 m2 zasahuje do jej pozemku, ktorý je zastavaný
drobnou stavbou a ktorý takto zdedila po strýcovi.
Jedná sa o novovytvorené parcely: KN C č. 674/10 o výmere 5 m2
KN C č. 674/11 o výmere 1m2.
Uznesenie č. 52 /2021
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Oľgy Kohútovej, bytom 972 26 Nitrianske Rudno
o odkúpenie častí pozemku KN-E, parcela č. 371, TTP, vedený na LV č. 2356, ktoré
dlhodobo užíva a sú zastavané drobnou stavbou vo vlastníctve žiadateľky.
II. s c h v a ľ u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
previesť majetok obce
- novovytvorené pozemky podľa GP č. 63-2/2021 zo dňa 22. 7. 2021 vyhotovený
Ing. Tomášom Kozárom, Cabanova 26, 841 02 Bratislava, IČO 51109051:
 pozemok KN-C, parcela č. 674/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2,
 pozemok KN-C, parcela č. 674/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2
kupujúcej Oľge Kohútovej, bytom 972 26 Nitrianske Rudno
za cenu 4,- €/m2. Pozemky sú vytvorené s časti parcely reg. KN E č. 371 TTP vedené
na LV č. 2356.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúca.
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5.) Tibor Harag, bytom 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku do osobného vlastníctva.
Žiadateľ žiada o odkúpenie časti pozemku do osobného vlastníctva, ktoré sa
nachádzajú v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Športová pred Pizzeriou Pepperoni.
Jedná sa o pozemky :
parcela KN C č. 1498/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2,
parcela KN C č. 1498/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2,
parcela KN C č. 1498/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2,
parcela KN C č. 1498/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere č. 159 m2.
Poslanci OZ sa zhodli nepredávať tieto pozemky, ale aby sa naďalej využívali
ako verejné prístupné pozemky určené na parkovanie vozidiel.
Uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Tibora Haraga, bytom 972 26 Nitrianske Rudno o odkúpenie častí pozemku KN-E,
parcela č. 445/20 a č. 444/1, ostatná plocha, vedené na LV č. 1,
LV č. 2356, ktoré dlhodobo užíva a udržiava.
II. N e s c h v a ľ u j e predaj pozemkov:
 pozemok KN-C, parcela č. 1498/2, zastavaná plocha o výmere 179 m2,
 pozemok KN-C, parcela č. 1498/3, zastavaná plocha o výmere 81 m2,
 pozemok KN-C, parcela č. 1498/4, zastavaná plocha o výmere 93 m2,
 pozemok KN-C, parcela č. 1498/5, zastavaná plocha o výmere 159 m2,
Tiborovi Haragovi bytom 972 26 Nitrianske Rudno.

Starosta obce informoval, že na obecný úrad prichádzajú žiadosti a návrhy na zmenu
územného plánu obce. Proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov trvá niekoľko
mesiacov a je treba určiť termín dokedy sa budú tieto návrhy a pripomienky zbierať.
Uznesenie č. 54/2021
Obecné zastupiteľstvo
I. s ú h l a s í
a) so začatím procesu obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov č. 2.
územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Rudno,
b) príjímať a evidovať žiadosti a návrhy o zmenu územného plánu obce do doby
začatia najbližšieho preskúmania územného plánu obce, t. j. do 31. 01. 2022,
II.

o d p o r ú č a starostovi obce začať s nevyhnutnými právnymi úkonmi týkajúcimi
sa prípravy a realizácie procesu obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov č. 2
územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Rudno.
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Kedže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
K bodu 8. Diskusia
Starosta obce informoval, že požiadal poslancov OZ o schválenie uznesenia do kedy sa môžu
prímať návrhy a žiadosti k príprave Doplnku č. 2 k zmene územného plánu obce.
Termín je určený do 31. 01. 2022 a potom sa môže začať s realizáciou procesu obstarávania
a schvaľovania zmien a doplnov územnoplánovacej dokumentácie.
Ďalej starosta obce uviedol, že v súčastnosti sa riešili pripomienky a námietky k realizácii
bytového domu. V mesiaci október sa uskutočnilo ďalšie stretnutie starostov obci
so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica vo veci riešenia
výstavby splaškovej kanalizácie. Naša obec spĺňa podmienky na jej realizáciu a ostatné
obce zapojené do tejto aglomerácie majú možnosť doručiť nájomné zmluvy do 15. 01. 2022.
Pani Petrisková sa pýtala ohľadom všeobecnej lekárky, či niekto prejavil záujem poskytovať
zdravotnú službu v našej obci namiesto MUDR. Blaho.
Starosta obce odpovedal, že je v kontakte s jednou lekárkou. Jej požiadavkou je, aby mala
od obce zabezpečené bývanie. Starosta obce odpovedal, že bude všetko preto robiť aby jej
požiadavke bolo vyhovené. Záujem o poskytnutie zdravotnej služby prejavil
aj MUDr. Juríček
Starosta obce informoval, že sme v našej obci zaviedli zber kuchynského odpadu, nádoby sa
umiestnili pred bytovými domami v obci a v rekreačnej oblasti. Domácnosti v rodinných
domoch môžu využívať zatiaľ kompostéry alebo kompostoviská na kuchynský odpad.
Mgr. Martin Škraban, riaditeľ základnej školy oznámil, že dňa 27. 10. 2021 to je v stredu
budú mať všetci žiaci dištančné vyučovanie, teda zostávajú doma a budú sa vyučovať online
prostredníctvom ZOOM. Ako dôvod uvádza, že niektorí prevádzkoví pracovníci sú PN,
respektíve v karanténe a preto sa v stredu už nebude dať zabezpečiť dezinfekcia
a upratovanie. Taktiež nebude v prevádzke ani ŠJ, čiže v stredu sú všetci žiaci odhlásení
z obeda. Od štvrtka do pondelka sú prázdniny a vyučovanie začína od 02. 11. 2021.
Do diskusie sa prihlásil p. Roman Briatka, ktorý kritizoval starostu obce ako aj obecný úrad,
že sa neriadi platným územným plánom obce. Vydávajú sa stavebné povolenia v rozpore
s územným plánom obce. a poukázal na nelegálne stavby v rekreačnej oblasti, ako aj
na drevenicu pri areáli Kaňová. Ďalej p. Briatka uviedol, že starosta obce žiadosti
p. Briatkovej a p. Šimku venuje nadmernú pozornosť.
Starosta obce odpovedal, že je dôležité uznesenie, v ktorom je uvedený termín do kedy sa
budú zbierať žiadosti na zmeny v územnom pláne a potom sa môže zahájiť proces zmien
a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie . Ďalej informoval, že k uvedenej žiadosti si
vyžiadal stanovisko Ing. Blašku z Okresného úradu v Trenčíne , lebo mu bol doručený list, že
v tejto veci nekoná.
Počas konverzácie p. Briatku a starostu obce sa do diskusie zapojil p. Milan Kútny, ktorý
konštatoval, že požiadavky a pripomienky p. Briatku už boli riešené na predošlých
zasadnutiach a bolo by dobré si to so starostom obce osobne vyriešiť a vydiskutovať.
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Pán Briatka odpovedal, že považuje za správne, keď svoje požiadavky a pripomienky
predkladá pred poslancami.
Pán Milan Kútny po skončení svojho diskusného príspevku odišiel zo zasadnutia OZ
o 19.15 hod.

9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19.30 hodine.

Overovatelia zápisnice
Viera Jurenková

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

Adriana Oravcová

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

Zapisovateľka
Iveta Šílová pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 25. 10. 2021

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

Robert Štrbák
starosta obce

