Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 27. júna 2022
Prílohy :
1.
2.
3.
4.

Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
Návrh záverečného účtu obce Nitrianske Rudno
Zápisnica z výsledkov volieb hlavného kontrolóra obce
Návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie 3/2022
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Prítomní :

poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Robert Štrbák – starosta obce
PhDr. Róbert Géczy – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka
Ing. Nadežda Hopková – kandidátka na funkciu hlavnej kontrolórky obce
Mgr. Ivan Antal – kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce

Neprítomný :
Začiatok zasadania OZ o 19. hodine
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2022 . RO č. 3/2022
Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za I. polrok 2022
Určenie počtu volebných obvodov, podľa poslancov a rozsah úväzku starosta obce
na volebné obdobie 2022 – 2026.
8. Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno
9. Rôzne a žiadosti
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 1.
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle §-u 13 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal všetkých prítomných
a predniesol program rokovania.

Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne
konaného dňa 27. 6. 2022
K bodu 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej a volebnej komisie za predsedu Ing. Petra Rambalu
a za členov Ing. Róberta Kluvanca a Adrianu Oravcovú

3

Uznesenie č. 30/2022
OZ volí návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda Ing. Peter Rambala,
členovia Ing. Robert Kluvanec a Adriana Oravcová
K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Mariána Klinca a Ing. Ľuboša Hronca.
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Mariána Klinca a Ing. Ľuboša Hronca
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú
K bodu 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021. Tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ing. Peter Rambala – predseda finančnej komisie podrobne informoval o záverečnom účte
obce, ktorý pripravila ekonómka obce. Záverečný účet obce bol v zákonnej lehote zverejnený
a zaslaný poslancom OcZ.
K návrhu záverečného účtu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, ktorý predložil odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce Nitrianske Rudno za rok 2021 a odporučil obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Nitrianske Rudno
za rok 2021 v zmysle § 16 ods.10 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy výrokom: súhlas s celoročným hospodárením za rok 2021
bez výhrad.

Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m I e
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2021,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.
II.

schvaľuje
a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2021 bez výhrad:
bežné príjmy
bežné výdavky
bilancia bežného rozpočtu

2 324 581,69
2 102 892,48
+ 221 689,20

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

0,151 973,74
- 151 973,74

bilancia BR a KR

+ 69 715,47
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fin. operácie príjmové
fin. operácie výdavkové
bilancia fin. operácií

167 620,21
65 970,08
+ 101 650,13

príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

2 492 201,90
2 320 836,30
+ 171 365,60

b) použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2021 vo výške + 124 661,04 €
nasledovne:
v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce
zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona a nepoužité príjmové
finančné operácie spolu vo výške 119 344,09 € na tvorbu rezervného fondu
obce,

v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní použitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných obecných bytov vo výške
5 316,95 €,


K bodu 5. Návrh zmeny rozpočtu obce za rok 2022 – RO č. 3/2022. Tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojom fondov sú prebytky hospodárenia a zostatky
fondov z prechádzajúcich rokov. Prostriedky peňažných fondov požíva potom obec
prostredníctvom svojho rozpočtu na rozvojové a investičné akcie obce.
O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a preto je tu návrh na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do rozpočtu obce a s tým súvisiaca zmena
rozpočtu obce na rok 2022.
Uznesenie č. 33/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
I. prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške
97 438,17 eura
do rozpočtu na rok 2022 a ich použitie v kapitálovom rozpočte na
realizáciu nových stavieb,
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2022 - rozpočtové opatrenie č. 3/2022:
Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ
Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia bežné rozpočtu
Kapitálové príjmy obce + ZŠ s MŠ

1 950 999,93 €
1 890 611,93 €
60 388,00 €
0,00 €
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Kapitálové výdavky obce + ZŠ s MŠ
Bilancia kapitálového rozpočtu

315 938,17 €
- 315 938,17 €

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia obce

321 502,17 €
65 089,00 €
256 413,17 €
2 272 502,10 €
2 271 639,10 €
863,00 €

So zmenami rozpočtu obce súvisí i ďalší návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 34/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. r u š í uznesenie č. 8 - 3/2015 zo dňa 30. 3. 2015,
II. p o v e r u j e starostu obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vykonávať zmeny rozpočtu obce 1x mesačne:
a) presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
v príjmoch
a vo výdavkoch bežného rozpočtu medzi položkami do sumy 3 000,€, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky bežného
rozpočtu,
b) presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo
výdavkoch kapitálového rozpočtu obce medzi položkami do sumy 3
000,- €, pričom sa nezmenia celkové kapitálové výdavky rozpočtu
obce.
K bodu 6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol
za I. polrok 2022. (Tvorí prílohu zápisnice)
Správu prečítal a podrobne informoval hlavný kontrolór obce. Kontrolná činnosť bola
zameraná podľa plánu kontrolnej činnosti:
1. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce
Inventúra pokladne bola vykonaná 14. 03. a 16. 05. 2022 inventarizačnou komisiou
a výška peňažných prostriedkov v pokladni obce súhlasila s účtovným stavom
v pokladničnej knihe.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti
v roku 2021.
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V priebehu roka 2021 obec nevykonala platbu v hotovosti nad limit
stanovený v § 4 ods. 1 zákona, t. j. nad 5 000 eur z jedného zmluvného vzťahu.
3.

Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2021.
Obec Nitrianske Rudno má v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prijaté VZN č. 2/2018
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nitrianske Rudno
s účinnosťou 23. 5. 2018
Pri zúčtovaní dotácií boli správne vykonané aj administratívne finančné kontroly
a vypracované správy z nich, tak ako to ukladá nový zákon o finančnej kontrole
a v audite platný od 01. 01. 2016.

4. Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v MŠ, ZŠ Nitrianske Rudno
v II. polroku 2021.
Kontrolou bolo zistené, že MŠ a ZŠ Nitrianske Rudno pri poskytovaní cestovných
náhrad postupovali v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 35/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m I e
Správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za I. polrok 2022.
II. s c h v a ľ u j e
v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške
30 % zo súčtu platov za I. polrok 2022.

K bodu 7. Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsah úväzku starostu
obce na volebné obdobie 2022 – 2026.
Predseda NR SR vyhlásil na 29. 10. 2022 termín volieb do orgánov územnej
samosprávy. To je voľba primátorov, starostov a poslancov miest a obcí
na roky 2022 - 2026.
V tejto súvislosti treba do 27. júla určiť počet volebných obvodov, počet poslancov
a rozsah úväzku starostu obce na toto volebné obdobie.
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Uznesenie č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. u r č u j e
a) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. výkon funkcie starostu obce Nitrianske Rudno na
celé funkčné obdobie 2022-2026 v rozsahu celého úväzku,
b) v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Nitrianske Rudno na celé volebné obdobie 2022-2026 v počte 9
poslancov.
II.u t v á r a
v súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre voľby do orgánov samosprávy
obcí na volebné obdobie 2022-2026 pre obec Nitrianske Rudno jeden volebný obvod.
K bodu 8. Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
Pred niekoľkými mesiacmi HK obce oznámil, že sa k 30. 6. z dôvodu
dôchodkového veku vzdá funkcie HK v našej obci.
Na predchádzajúcom zasadnutí sme v zmysle zákona o obecnom zriadení vyhlásili
voľbu HK obce. Schválené boli podmienky, dátum voľby, úväzok a nástup
do zamestnania.
O prihlásených kandidátoch na funkciu HK obce informoval Ing. Peter Rambala –
predseda volebnej komisie.
Dňa 20. 06. 2022 bola spísaná zápisnica z otvárania obálok s prihláškami
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno.
Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 20. 06. 2022 o 10:00 hodine na obecnom úrade
v Nitrianskom Rudne za prítomnosti:
Robert Štrbák – starosta obce
Ján Výškrabka – poslanec OcZ, zástupca starostu obce
Ing. Peter Rambala – poslanec OcZ, predseda finančnej komisie pri OcZ
Erika Sobotová – pracovníčka obecného úradu - referentka PaM
Na voľbu hlavného kontrolóra obce doručili prihlášku dvaja kandidáti:
Ing. Nadežda Hopková 972 26 Kostolná Ves
Mgr. Ivan Antal, 958 45 Veľký Klíž.
Členovia komisie skonštatovali, že prihlásení kandidáti splnili požadované kritéria
na voľbu HK obce.
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Uznesenie č. 37/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e:
a) zápisnicu z otvárania obálok s prihláškami kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra
obce Nitrianske Rudno zo dňa 20. 6. 2022,
b) splnenie podmienok prihlásených kandidáta pre voľbu hlavného
kontrolóra obce
v zmysle uznesenia č. 26/2022 zo dňa 30.
5. 2022
c) návrh na spôsob voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
II. s c h v a ľ u j e spôsob voľby hlavného kontrolóra obce tajným hlasovaním
Kandidáti boli pozvaní aj na dnešné zasadnutie OcZ Spôsob voľby HK bol určený
tajným hlasovaním. Kandidáti sa jednotlivo prezentovali na pracovnom stretnutí
pred rokovaním OcZ.
Starosta obce požiadal členov volebnej komisie aby rozdali hlasovacie lístky a tak
mohli voliť hlavného kontrolóra obce.
Správu volebnej komisie o priebehu a výsledku tajných volieb HK obce prečítal
predseda volebnej komisie Ing. Peter Rambala.
Za hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno bol zvolený Mgr Ivan Antal
s počtom hlasov : 5.
Ing. Nadežda Hopková mala počet hlasov: 3.
Počet prítomných poslancov: 9
Počet vydaných hlasovacích lístkov : 9
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov : 8
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1
Uznesenie č. 38/2022
Obecné zastupiteľstvo k o n š t a t u j e na základe výsledkov tajného hlasovania v súlade
s § 18 ods. 1, § 18a ods. 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol zvolený
za hlavného kontrolóra obce Nitrianske Rudno Mgr. Ivan Antal na obdobie od 01. 07. 2022
do 30. 06. 2028 s úväzkom 0,2.
K bodu 9. Rôzne a žiadosti
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1.)
Starosta obce informoval, že obecný úrad eviduje žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov
pre obyvateľov obce Nitrianske Rudno.
Z tohto dôvodu je potrebné uzavrieť zmluvu o poskytovaní dotácie pre neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
na základe žiadosti klienta.

Uznesenie č. 39/2022
Obecné zastupiteľstvo u k l a d á Obecnému úradu pripraviť návrh zmluvy o poskytovaní
dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách na základe žiadosti klienta.
2.)
Uznesenie č. 40/2022
Obecné zastupiteľstvo d o p ĺ ň a uznesenie č. 27/2022 zo dňa 30. 5. 2022, ktoré potom znie:
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 v rámci činnosti sociálnej agendy“ – výkon opatrovateľskej služby podľa
Zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.
3.) Starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie dotácie na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti v Nitrianskom Rudne pre MEDIRUDNO s.r.o. Hlavná 530, 972 26 Nitrianske
Rudno, Miesto prevádzkovania : Zdravotné stredisko, Hlavná 549, 972 26 Nitrianske Rudno
odborný zástupca MUDr. Zuzana Jánošíková ako lekár.
Uznesenie č. 41/2022
Obecné zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e
a) v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. § 7 ods. 4 a na základe kritérií
o poskytnutí dotácií obcou v prospech žiadateľov, ktorí plnia úlohy
v záujme občanov podľa VZN obce Nitrianske Rudno č. 2/2018
dotáciu z rozpočtu obce na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo
výške 6 200,- eur.
b) podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa písm.
a),
II. o d p o r ú č a
starostovi obce podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa bodu I.,
pre MEDIRUDNO s..r.o. Hlavná 530, 972 26 Nitrianske Rudno, Miesto prevádzkovania :
Zdravotné stredisko, Hlavná 549, 972 26 Nitrianske Rudno odborný zástupca
MUDr. Zuzana Jánošíková ako lekár.
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Nitrianskom Rudne.
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Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 30. mája 2022
Komisia pracovala v zložení predseda: Milan Kútny,
členovia: Ján Výškrabka a Marián Kliniec.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OcZ
v Nitrianskom Rudne skonštatovala, že starosta obce si splnil zákonnú povinnosť pri výkone
funkcie verejného funkcionára a komisia nemá voči úplnosti a správnosti jeho oznámenia
výhrady.
Uznesenie č. 42/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného záujmu
pri Obecnom zastupiteľstve v Nitrianskom Rudne zo dňa 30. mája 2022.

K bodu 10. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali počas rokovania OcZ k jednotlivým bodom rokovania a do diskusie
sa už nikto neprihlásil.
Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi obce PhDr. Róbertovi Géczymu za doterajšiu
výbornú spoluprácu a novozvolenému kontrolórovi obce Mgr. Ivanovi Antalovi zaželal veľa
pracovných úspechov v tejto práci a teší sa na spoluprácu s ním.
K bodu 11. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva
o 20:00 hodine.

Overovatelia zápisnice :
Marián Kliniec
Ing. Ľuboš Hronec

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 27. 06. 2022

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

............……………........…........

Robert Štrbák
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starosta obce
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