Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 28. marca 2022
Prílohy :
1. Návrh zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2

Prítomní :

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

Neprítomní:

Ján Výškrabka - ospravedlnený
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine

Prítomní občania: traja
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
4. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 2/2022
5. Návrh zriadenia vecného bremena na uloženie NN podzemného vedenia
6. Návrh na zvolenie prísediaceho Okresného súdu v Prievidzi za obec Nitrianske Rudno
na funkčné obdobie 2022 - 2026
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. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 28. 03. 2022.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedníčku Adrianu Oravcovú
a za člena Milana Kútneho.
Uznesenie č. 14/2022
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predsedníčka Adriana Oravcová
člen Milan Kútny
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K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Vieru Jurenkovú a Ing. Ľuboša
Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Vieru Jurenkovú a Ing. Ľuboša Hronca,
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
K bodu 4. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.2/2022
/ Tvorí prílohu zápisnice/.
O návrhu rozpočtovej zmeny informoval Ing. Peter Rambala
Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
I.
prevod finančných prostriedkov z fondu prevádzky,
údržby a opráv do rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 12 564,€ a ich a ich použitie na riešenie havarijného stavu kotolne
v bytovom dome obce na ulici Jána Bottu,
II.

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.
2/2022:
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu

1 920 990,77 €
1 860 602,77 €
60 388,00,- €

Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

0,00 €
218 500,00 €
- 218 500,00 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií

224 064,- €
65 089,- €
158 975,- €

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

2 145 054,77 €
2 144 191,77 €
863,00 €

K bodu 5. Návrh zriadenia vecného bremena na uloženie NN podzemného vedenia.
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Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a.s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia NN
podzemného vedenia k budúcim bytovým domom na ulici Hlavná.
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo
I.
s c h v a ľ u j e a súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej
distribučnej, a. s. Pri Rajčanke, 010 47 Žilina ako oprávneným z vecného spočívajúcom
v práve uloženia NN podzemného vedenia, v práve priznania ochranného pásma a v práve
vstupu a prístupu na pozemok za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania
porúch a havárií, výmena elektrickej siete alebo jej častí, v práve odsraňovať
a obkliesňovať stromy a iné porastyna časti pozemkov:
 parc. KN-C č. 200/11, ostatná plocha o výmere 34 m2 v rozsahu dielu
č. 1 – 10 m2,
 parc. KN-C č. 200/12, ostatná plocha o výmere 44 m2 v rozsahu dielu
č. 2 – 7 m2,
 parc. KN-C č. 200/14, zastavaná plocha o výmere 22 m2 v rozsahu
dielu č. 3 – 2 m2,
 parc. KN-C č. 200/15, zastavaná plocha o výmere 296 m2 v rozsahu
dielu č. 4 – 6 m2,
 parc. KN-C č. 200/13, ostatná plocha o výmere 48 m2 v rozsahu dielu
č. 5 – 2 m2,
 parc. KN-C č. 200/25, zastavaná plocha o výmere 145 m2 v rozsahu
dielu č. 6 – 45 m2,
vo vlastníctve povinného z vecného bremena v podiele 1/1 vedených na LV č. 1986, k .ú
Nitrianske Rudno a
 parc. KN-E č. 382, ostatná plocha o výmere 615 m2 v rozsahu dielu č.
7 – 23 m2,
vo vlastníctve povinného z vecného bremena v podiele 1/1 vedená na LV č. 2356, k .ú
Nitrianske Rudno.
Rozsahy dielov sú vymedzené GP č. 12/2022 zo dňa 2. 2. 2022 vyhotovený GEOmark,
s. r. o., G. Švéniho 6, Prievidza.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne na dobu neurčitú.
Náklady spojené s vypracovaním a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti znáša
povinný z vecného bremena , t. j. obec Nitrianske Rudno.
II.

o d p o r ú č a starostovi obce podpísať zmluvu
bremena s podmienkami a v zmysle bodu I.

o zriadení vecného

K bodu 6. Návrh a zvolenie prísediaceho Okresného súdu v Prievidzi za obec Nitrianske
Rudno na funkčné obdobie 2022 – 2026.
Obec Nitrianske Rudno obdržala žiadosť od Okresného súdu Prievidza o súčinnosť
pri zabezpečení zvolenia kandidátov na funkciu prísediaceho na obdobie rokov 2022 – 2026
za samosprávny obvod Nitrianske Rudno.
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Doteraz túto funkciu vykonávala p. Eva Mazánová.
Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Okresného súdu Prievidza o súčinnosť pri zabezpečovaní zvolenia kandidátov
na funkciu prísediaceho na Okresnom súde Prievidza na obdobie rokov 2022 – 2026
za samosprávny obvod Nitrianske Rudno,

K bodu 7. Rôzne a žiadosti
1. Eva Kohútová, 972 26 Nitrianske Rudno – Žiadosť
Žiadateľka žiada o odpredaj parciel KN C č. 936/3 o výmere 71 m2, KNC č. 936/4
o výmere 17 m2, KNC č. 936/5 o výmere 4 m2 ( záhrady), nachádzajúce sa v k.ú.
Nitrianske Rudno na ulici Štúrova a sú vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Evy Kohútovej, 972 26 Nitrianske Rudno o odkúpenie pozemkov
vo vlastníctve obce vedených na LV č. 1, k. ú Nitrianske Rudno:
 pozemok KN-C, parcela č. 936/3, záhrada o výmere 71 m2,
 pozemok KN-C, parcela č. 936/4, záhrada o výmere 17 m2,
 pozemok KN-C, parcela č. 936/5, záhrada o výmere 4 m2.
II. s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
(dôvod hodný osobitného zreteľa) z á m e r previesť majetok obce
 pozemok KN-C, parcela č. 936/4, záhrada o výmere 17 m2, vedený na
LV č. 1, k. ú Nitrianske Rudno,
 pozemok KN-C, parcela č. 936/5, záhrada o výmere 4 m2, vedený na
LV č. 1, k. ú Nitrianske Rudno,
 časť pozemku KN-C, parcela č. 936/3, záhrada o výmere 71 m2,
vedený na LV č. 1, k. ú Nitrianske Rudno, ktorá bude vyčlenená
budúcim zameraním. Podmienkou
pri zameraní pozemku je prítomnosť členov komisie výstavby,
životného prostredia
a ochrany verejného poriadku pri OcZ v Nitrianskom Rudne.
kupujúcej Eve Kohútovej, 972 26 Nitrianske Rudno.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúca.
Zdôvodnenie: Obec s využitím pozemkov neráta, pozemky susedia s pozemkami
vo vlastníctve žiadateľky.

5

K bodu 8. Diskusia
Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil p. Tomáš Pánis, ktorý sa pýtal, v akom štádiu vybavovania je proces
zmeny územného plánu obce.
Starosta obce informoval, že všetky žiadosti týkajúce sa územnoplánovacej dokumentácie
boli zaslané doc. Ing. arch. Jaroslavovi Coplákovi a zatiaľ nemáme nové informácie.
Pán Marek Harag sa pýtal, ako je to s utečencami z Ukrajiny a či obec niečo preto robí.
Starosta obce informoval, že bolo zvolané stretnutie primátorov a starostov obci v Prievidzi,
kde boli všetci oboznámení s touto problematikou a podrobne tieto informácie starosta obce
podal aj na zasadnutí OZ. Stretnutie bolo zvolané Okresným úradom Prievidza odbor
krízového riadenia.
Obec Nitrianske Rudno sa zapája do humanitárnej zbierky, ktorá je naplánovaná v našej obci
dňa 30. 03. 2022 od 8:00 hodiny do 16:00 hodiny v Dome kultúry v Nitrianskom Rudne. Túto
zbierku organizuje Územný spolok Prievidza v spolupráci s Miestnym spolkom Červeného
kríža Liešťany.
Pán Marek Harag sa pýtal, či by nebolo možné budovu, ktorú využíva TJ Priehrada
Nitrianske Rudno prerobiť na byty.
Starosta obce odpovedal, že neuvažuje o tejto alternatíve, nakoľko je budova účelovo
využívaná.
Ing. Róbert Kluvanec sa pýtal, v akom štádiu riešenia je spor Obce Nitrianske Rudno s firmou
Ján Briatka B a B s.r.o. Nitrianske Rudno.
Starosta obce odpovedal, že túto celú záležitosť riešia právni zástupcovia.
K Bodu 9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19:00 hodine.
Overovatelia zápisnice
Viera Jurenková
Ing. Ľuboš Hronec
Zapisovateľka
Iveta Šílová pracovníčka OcÚ

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

.........................................
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V Nitrianskom Rudne dňa 28. 03. 2022

Robert Štrbák
starosta obce
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