
                                                        

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 22. novembra 2021

Prílohy :

    

  



  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. Ľuboš Hronec - ospravedlnený

                              Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine  

       
P r o g r a m :  

         1. Voľba návrhovej komisie 
  2. Určenie overovateľov  a zapisovateľky zápisnice

    3. Dom kultúry – schválenie spoluúčasti finančných prostriedkov z rozpočtu obce  
    4. 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 17.00 hodine.
         

        
        Uznesenie č. 55/2021 
        Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
         konaného dňa  22. 11.  2021.

   
        K bodu 1. Voľba návrhovej komisie.

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

  Uznesenie č. 56/2021
        OZ volí návrhovú komisiu v zložení:  predseda Ing. Rudolf Hronec       
                                                                     člen Ján Výškrabka  
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   K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.

 Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Róberta Kluvanca a Milana Kútneho.  
 Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.

Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

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

    

K bodu 3.  Dom kultúry – schválenie spoluúčasti finančných prostriedkov z rozpočtu obce
. 

        Starosta obce  informoval, že OZ bolo zvolané  z dôvodu prijať a schváliť uznesenie 
na zabezpečenie  finančných  prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
„Zlepšenie podmienok pre kultúru v obci Nitrianske Rudno“ vo výške 3 420,54 eura.

Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu:      
         Zlepšenie podmienok pre kultúru v obci Nitrianske Rudno“ vo výške 3 420,54 eura,
  
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

  

4.  Záver

    Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 18.30 hodine.

  
 Overovatelia zápisnice           

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

   Milan Kútny                                               .........................................

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

V Nitrianskom Rudne dňa 22. 11. 2021                                    Robert Štrbák
                                                                                                     starosta obce  
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