
                                                        

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

v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 14. februára 2022

Prílohy :

 1. Návrh zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1
 2. Plnenie a  čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ, obce  k 31.12. 2022.
 3. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 

    



  

  Prítomní :  poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
                            Robert Štrbák – starosta obce
                            PhDr. Róbert Geczy – hl. kontrolór obce
                            Iveta Šílová – zapisovateľka 
                            Renáta Divékyová – riaditeľka materskej školy
                            Mgr. Martin Škraban – riaditeľ základnej školy
   
   Neprítomní:     Ing. Rudolf  Hronec - ospravedlnený
                             Marián Kliniec – ospravedlnený
                             Milan Kútny - ospravedlnený

                              Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine  

      Prítomní občania: traja
 
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.  2021  
    5. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
    6. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 1/2022
    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. 1/2022 
        Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
         konaného dňa 14. 02.  2022.
    
        K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.

        Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedníčku  Adrianu Oravcovú  
        a za člena Ing. Petra Rambalu.   

  Uznesenie č. 2/2022
        OZ volí návrhovú komisiu v zložení:  predsedníčka  Adriana Oravcová           
                                                                      člen Ing. Peter Rambala 
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     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. 3/2022
 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 31. 12. 2021
                  ( Tvoria prílohu zápisnice.)
 
O plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ podrobne  informoval predseda finančnej komisie
 Ing. Peter Rambala. 

 Uznesenie č.4/2022
 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. 2021,
b) Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 31. 12. 2021

K bodu 5.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej  činnosti za rok 2021
                    ( Tvorí prílohu zápisnice).

Správu prečítal hlavný kontrolór obce a správa je vypracovaná v súlade s  §18f,  ods. (1) 
písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná 
na základe kontrol schválených v plánoch kontrolnej činnosti. 
 
 Uznesenie   č. 5/2022  
  Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e,  Správu hlavného kontrolóra obce 
  o kontrolnej činnosti za rok 2021.   
     
  K bodu 6. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtové opatrenie č. 1/2022.

 O návrhu zmeny rozpočtu informoval Ing. Peter Rambala.

  V súvislosti so zmenou vyššej kolektívnej zmluvy ( vyplatenie jednorázových odmien 
  pre zamestnancov a odchodom niektorých zamestnancov do dôchodku nás riaditelia škôl    
  požiadali o zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie, t.j. na mzdy
  pre zamestnacov v MŠ, ŠKD a školských jedálňach.

  S tým súvisí i návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2022.   
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Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e  n a  v e d o m i e  

žiadosti Základnej školy Nitrianske Rudno a Materskej školy Nitrianske
Rudno                              o dofinancovanie škôl na rok 2022 z  dôvodu
zvýšenia mzdových nákladov   v materskej škole, v  školskom klube detí
a v školských jedálňach.

II. s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 1/2022:

Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                    1 859 820,-  €
       Bežné výdavky obce + ZŠ s     MŠ                                   1     786     868,.    €  
       Bilancia bežné rozpočtu                                                  72 952,- €

                                                             
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ                                         0,00 €
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s     MŠ                           218 500,00 €        

       Bilancia kapitálového rozpočtu                                 - 218 500,00 €        

Finančné operácie príjmové                                           211 500,- €
Finančné operácie výdavkové                                          65     089,- €    

                  Bilancia finančných operácií                                         146 411,- €

Príjmy celkom                                                              2 071 320,- €                    
Výdavky celkom                                                            2     070     457,-     €      

 Bilancia hospodárenia obce                                                 863,- €

K bodu 7. Rôzne a žiadosti

1. Mesto Nováky – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí a mládeže.

      Mesto Nováky žiada obec Nitrianske Rudno o poskytnutie finančných prostriedkov 
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Nitrianskom Rudne navštevujúce 
Centrum voľného času Nováky na rok 2022.   

Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo   
I. b e r i e   n a   v e d o m i e  

žiadosť  mesta  Nováky  o  poskytnutie  finančných  prostriedkov  na
záujmové  vzdelávanie  žiaka  s trvalým  pobytom  v Nitrianskom  Rudne
navštevujúceho CVČ Nováky,

II. s c h v a ľ u j e 
finančný  príspevok  na  záujmové  vzdelávanie  žiaka  s trvalým  pobytom  v Nitrianskom
Rudne navštevujúceho CVČ Nováky na rok 2022 vo výške 30,-  eur/žiak/rok.
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2. Ing. Peter Lupták  972 26 Nitrianske Rudno – žiadosť o zriadenie vecného bremena.
 
            Žiadateľ žiada o zriadenie vecného bremena  v spočívajúcom  v práve zriadenia 
            elektrickej prípojky cez obecnú parcelu KN C č. 690 a v práve presahu strechy 
            rodinného  domu so súpisným číslom 302 na ulici Poštová.

           Uznesenie č. 8/2022
          Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  a  s ú h l a s í  so zriadením vecného bremena 
          na  pozemku reg. KN- C, parcela č. 690, záhrada, k. ú. Nitrianske Rudno, vo vlastníctve
         obce Nitrianske Rudno, vedený na LV č. 1,  ktoré spočíva v práve 
    trpieť  zriadenie  elektrickej  prípojky  vo vymedzenom rozsahu cez

parcelu č. 690
   (diel č. 1),

   trpieť  presah  strechy  RD  Poštová  302/13  cez  parcelu  č.  690  vo
vymedzenom rozsahu    
  (diel č. 2)  v prospech vlastníka ( Ing. Petra Luptáka bytom  972 26
Nitrianske Rudno
  i budúcich vlastníkov RD súp. č. 302/13 a pozemku   parcela č. 687,
vyznačené 
   GP č. 1/2022 zo dňa 8. 1 2022, vyhotovený: GEOMETRA 
  Ing. Jana   Gašparovičová, Námestie slobody 22. Prievidza, IČO 3434
1897. 

         Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne , na dobu neurčitú. 
         Náklady spojené s vypracovaním návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena a návrhu 
         na vklad do katastra nehnuteľnosti znáša žiadateľ Ing. Peter Lupták, bytom
         972 26 Nitrianske Rudno.

3. Starosta obce – Vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce - Doplnok č. 3.

K žiadosti o dotáciu na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie je potrebné
doložiť  uznesenie,  že  súhlasíme  s tým,  že  proces  obstarávania  a  schvaľovania
územno-- plánovacej dokumentácie  „ Zmeny a doplňky č. 3 územného plánu obce
Nitrianske Rudno“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

                       

         Uznesenie č. 9/2022
          Obecné zastupiteľstvo súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania 
         územnoplánovacej  dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce 
         Nitrianske Rudno“ potrvá   najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

4. Tibor Harag,  972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť o odkúpenie pozemkov 
do osobitného vlastníctva.

   
            Žiadateľ podal opätovnú žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov -  parcely: 
           KN C č. 1498/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2
                      č. 1498/3 – zastavaná plocha a nadvorie o výmere 81 m2
                      č. 1498/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2
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            Uvedené parcely sa nachádzajú v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Športová 
           pred prevádzkou PEPPERONI s.r.o., Športová č. 48, 972 26 Nitrianske Rudno.

   Poslanci OZ sa naďalej zhodli, že uvedené parcely sa predávať nebudú a budú sa naďalej
využívať ako parkovacie plochy . 

Uznesenie   č. 10/2022  
Obecné zastupiteľstvo  
I. b e r i e  n a  v e d o m i e

žiadosť Tibora Haraga,  972 26 Nitrianske Rudno o odkúpenie 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

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, 
Tiborovi Haragovi, bytom  972 26 Nitrianske Rudno.

5. Kinet s.r.o.,  972 25 Diviaky nad Nitricou č. 201 – Žiadosť č. 14398/01/12/21 
o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom země.

Spoločnosť Kinet má záujem realizovať v našej obci optickú sieť nad povrchom zeme
(vzdušnými rozvodmi) . 

     
             K tomuto bodu sa viedla rozsiahla diskusia medzi poslacami OZ a zástupcom  
             spoločnosti Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou.
       
Ing. Róbert Kluvanec sa ospravedlnil a opustil rokovanie OZ o 18.45 hod. 

Uznesenie č. 11/2022
 Obecné zastupiteľstvo  
I. b e r i e  n a  v e d o m i e  žiadosť spoločnosti Kinet s. r. o. Diviaky

nad Nitricou č. 201 
o  zriadenie  telekomunikačných  rozvodov  (optickej  siete)  v rámci
zastavaného územia obce Nitrianske Rudno a o poskytnutie súčinnosti
pri úprave NN distribučnej sústavy v obci, 

II. s ú h l a s í   v zmysle § 4  odst. 5 písm. e/ bod 1 vyhlášky s udelením súhlasu 
pre spoločnosť Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou č. 201 so zriadením 
telekomunikačných rozvodov / optickej siete /   v rámci zastavaného územia obce 
Nitrianske Rudno nad povrchom zeme a s poskytnutím súčinnosti pri úprave NN 
distribučnej sústavy v obci.
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6. Starosta obce – zmeny v zložení komisie  kultury, športu, vzdelávania a mládeže 
pri OcZ v Nitrianskom Rudne.

Pani Adriana Oravcová – predsedníčka kultúrnej komisie navrhla a predložila zoznam
nových členov kultúrnej komisie. 

    
          Uznesenie č. 12/2022 
          Obecné zastupiteľstvo 
I.      o d v o l á v a   dňom 28. 2. 2022 členov  komisie kultúry, športu,

vzdelávania a mládeže        
     pri OcZ  v Nitrianskom Rudne  Ing. Rudolfa Hronca a Ing. Ľuboša
Hronca .

II. volí  za členov  komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeže pri
OcZ v Nitrianskom Rudne, s platnosťou od 1. 3. 2022 :
Ivetu Bartovú trvale bytom   972 26 Nitrianske Rudno,
Martinu Adamcovú trvale bytom  972 26 Nitrianske Rudno, 
Petra Škrabana trvale bytom 972 26 Nitrianske    Rudno,
Milana Lukáča trvale bytom 972 26 Nitrianske Rudno,
 Mariána Klinca trvale bytom 972 26 Nitrianske Rudno. 

K bodu 8. Diskusia.

Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu. 

Do diskusie sa zapojil Ing. Ľuboš Hronec, ktorý sa pýtal, v akom štádiu vybavovania je 
kanalizácia v obci.

Starosta obce odpovedal, že boli zaslané stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti ešte ďalšie 
zmluvy, hlavne tých občanov, ktorí v súčasnosti kolaudovali rodinné domy.  
Z našej strany máme podmienky pre budovanie kanalizácie splnené, je to už 
na stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti kedy a aký postup zvolí.

Starosta obce informoval, že všetky žiadosti týkajúce sa územnoplánovacej dokumentácie  
boli zaslané  doc. Ing. arch. Jaroslavovi  Coplákovi. Predbežné vyjadrenie poskytne
 na spoločnom stretnutí so starostom obce, ktoré je naplánované  dňa 23. 02.  2022.  

Pán Dobiš sa pýtal, kedy bude zo strany obce vykonaná inventarizácia v ATC Nitrianske 
Rudno. 

Starosta obce odpovedal, že je už podpísaný príkaz na vykonanie riadnej inventúry 
a inventarizácie majetku a už len treba  dohodnúť termín s poslancami. 
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9. Záver

    Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19:30 hodine.

   
  Overovatelia zápisnice           

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

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

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

 V Nitrianskom Rudne dňa 14. 02. 2022                                    Robert Štrbák
                                                                                                     starosta obce  
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