Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 30. mája 2022
Prílohy :
1. Plnenie a čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ, obce k 31. 03. 2022.
2. Návrh na vyradenie hospodárskych prostriedkov MŠ.

Prítomní :

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

Neprítomný:

Ing. Peter Rambala - ospravedlnený
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine

Prítomných občanov : jeden
Program:
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 31. 03. 2022
5. Návrhy na prevody majetku obce a súhlas na zriadenie vecného bremena
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 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.
K bodu 1.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie OZ o 18.00 hodine.
Starosta obce predniesol program rokovania.
Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 30. 05. 2022.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu Ing. Rudolfa Hronca
a za člena Mariána Klinca.
Uznesenie č. 21/2022
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Rudolf Hronec
člen Marián Kliniec
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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. 22/2022
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. Plnenie a čerpanie rozpočtu MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno k 30. 03. 2022
( Tvoria prílohu zápisnice)
O plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ podrobne informoval starosta obce Robert Štrbák.
Informoval, že naše rozpočtové organizácie MŠ a ZŠ nás pravidelne štvrťročne informujú
o plnení a čerpaní rozpočtu ZŠ a MŠ Nitrianske Rudno.
Starosta obce prečítal Správy o plnení a čerpaní rozpočtu MŠ a ZŠ k 31. 03. 2022.
Súčasťou tohto bodu je aj návrh MŠ na vyradenie poškodeného a nepotrebného majetku
v správe MŠ.
Uznesenie č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
I.
a) Plnenie a čerpanie rozpočtu Základnej školy Nitrianske Rudno k 30. 03. 2022,
b) Plnenie a čerpanie rozpočtu Materskej školy Nitrianske Rudno k 30. 03. 2022
II. Súhlasí s vyradením majetku v správe MŠ Nitrianske Rudno podľa predloženého návrhu.
K bodu 5. Návrhy na prevody majetku obce a súhlas na zriadenie vecného bremena.
1. Na minulom zastupiteľstve sa schvaľoval zámer previesť malé pozemky obce
do vlastníctva Evy Kohútovej, nakoľko obec s využitím pozemkov neráta a pozemky
susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľky. Zámer bol v zákonnej lehote
zverejnený, treba určiť cenu za tieto pozemky.
Uznesenie č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo 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) previesť majetok obce
 časť pozemku KN-C, parcela č. 936/3, záhrada o výmere 71 m2,
vedený na LV č. 1, k. ú Nitrianske Rudno,
 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,
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kupujúcej Eve Kohútovej, bytom 972 26 Nitrianske Rudno za cenu 4,- €/m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúca.
Zdôvodnenie: Obec s využitím pozemkov neráta, pozemky susedia s pozemkami
vo vlastníctve žiadateľky.

2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
požiadala Obec Nitrianske Rudno v súvislosti rozšírením veřejného vodovodu
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch, cez ktoré je tento vodovod umiestnený.
Sú to pozemky na ulici Sama Chalupku, na ktorých sú postavené novostavby
rodinných domov.
Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
na nehnuteľnosti v katastrálnom území Nitrianske Rudno, evidované v KN Okresného úradu
Prievidza, katastrálny odbor, na LV č. 1 a na LV č. 2356 uzavretie zmluvy o zriadení vecného
bremena v rozsahu:
- na CKN parc. č. 1015, 1521, 1522 a na EKN parc. č. 1-85 časovo neobmedzené vecné
bremeno spočívajúce v práve umiestnenia zariadení verejného vodovodu na zaťažených
pozemkoch a právo vstupu, prechodu a prejazdu osobnými, nákladnými automobilmi,
technikou a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby,
vykonávania opráv, odstraňovania porúch, ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu
na zaťažených pozemkoch umiestnených v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
vyhotoviteľa GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, č. p.
4/2021 zo dňa 18.01.2021, v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
IČO: 36 056 006, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica podľa zmluvy o zriadení
vecného bremena.
Vzhľadom na verejnoprospešnosť zariadení chránených právom vecného bremena
sa vecné bremeno zriaďuje bezodplatne.
K bodu 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
Vzdanie funkcie sa hlavného kontrolóra bolo písomne doručené na obecný úrad a podľa
zákona o obecnom zriadení musí obecné zastupiteľstvo vyhlásiť voľbu nového HK.
Podmienky, dátum voľby, úväzok a nástup do zamestnania schvaľuje obecné zastupiteľstvo
pri vyhlásení voľby HK.
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Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo v y h l a s u j e
v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra
obce Nitrianske Rudno
- deň konania voľby:
27. 6. 2022
- uzávierka prihlášok:
13. 6. 2022
- deň nástupu do práce:
1. 7. 2022
- rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra: úväzok 0,2
- plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné vzdelanie,
- hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť,
- miesto výkonu práce je obec Nitrianske Rudno.
Zoznam podmienok a požadovaných dokladov od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
obce:
- prihláška,
- profesijný životopis,
- osvedčený doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
- súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Do voľby hlavného kontrolóra obce nebude zaradený kandidát, ktorý nespĺňal
požadované podmienky, predloží neúplné požadované doklady alebo doručí prihlášku
po termíne uzávierky.
Prihlášku doručiť v zalepenej obálke poštou alebo osobne najneskôr 13. 6. 2022
do 12,00 hod. s označením „Neotvárať - Voľba HK“ na adresu:
Obec Nitrianske Rudno
Obecný úrad v Nitrianskom Rudne
Hlavná 1/80
972 26 Nitrianske Rudno

K bodu 7. Rôzne
1. Návrh na odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Nováky
podaním výpovede v zmysle článku XI. Ods. 1 písm. a) zmluvy.
Uznesenie č. 27/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e v súlade s článkom XI. ods. 2 Zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu Nováky odstúpenie od zmluvy podaním výpovede v zmysle
článku XI. ods. 1 písm. a) zmluvy.
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2. JUDr. Milanovi Sobotovi zaniklo úmrtím členstvo v Komisii na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OcZ
v Nitrianskom Rudne.
V tejto komisií, ktorá musí byť najmenej trojčlenná, musia byť
zástupcovia všetkých politických strán, ktoré sú v OcZ a zástupca
nezávislých kandidátov.

Uznesenie č. 28/2022
I.

II.

Obecné zastupiteľstvo k o n š t a t u j e, že JUD. Milanovi Sobotovi zaniklo
úmrtím
členstvo v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pri OcZ v Nitrianskom Rudne,
v o l í Mariana Klinca za člena Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OcZ
v Nitrianskom Rudne od 1. 7. 2022.

K bodu 8. Diskusia.
Keďže všetky spisy boli prerokované, starosta obce otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Ľuboš Hronec, ktorý sa pýtal na otvorenie ordinácie všeobecnej
lekárky v Zdravotnom stredisku v Nitrianskom Rudne.
Starosta obce odpovedal, že prebiehali rozhovory s MUDR. Zuzanou Jánošíkovou, starostami
obcí z okolitých dedín a s p. Antonom Blahom - majiteľom budovy zdravotného strediska.
Priestory v zdravotnom stredisku sú už prerobené podľa požiadaviek MUDr. Zuzany
Jánošíkovej.
Starosta obce sa opäť stretol s MUDR. Jánošíkovou minulý týždeň a na stretnutí
informovala, že sa pokúša vybaviť dotáciu na chod ordinácie a plánuje ju otvoriť
od 01. 09. 2022.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, nakoľko poslanci OZ diskutovali k jednotlivým bodom
rokovania.
Starosta obce informoval p. Tomáša Pánisa, že zmeny v územnom pláne sú naďalej v štádiu
vybavovania a p. Coplák informoval, že mu postupne chodia vyjadrenia od inštitúcii
k jednotlivým žiadostiam.
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9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 20:00 hodine.

Overovatelia zápisnice
Viera Jurenková

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

Ing. Ľuboš Hronec

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

Zapisovateľka
Iveta Šílová pracovníčka OcÚ

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

V Nitrianskom Rudne dňa 30. 05. 2022

Robert Štrbák
starosta obce
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