Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 26. septembra 2022
Prílohy :
1. Návrh zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
3. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb v obci

Prítomní :

Neprítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Robert Štrbák – starosta obce
Mgr. Ivan Antal – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka
Renáta Divékyová – riaditeľka materskej školy
Mgr. Martin Škraban – riaditeľ základnej školy
Adriana Oravcová - ospravedlnená
Marián Kliniec – ospravedlnený
Začiatok zasadania OZ o 18.00 hodine

Prítomní občania: 5
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.
Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske Rudno
za rok 2021
5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske Rudno
na r. 2022 – 2030
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2022
7. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu MŠ – originálne kompetencie
8. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ – originálne kompetencie
9. Rozpočtové opatrenie č. 4 – Obec Nitrianske Rudno
10. Rozpočtové opatrenie č. 5 – Obec Nitrianske Rudno, MŠ, ZŠ
11. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
12. Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
poskytovanú neverejným poskytovateľom
13. Žiadosti o prevody majetku obce
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. 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. 43/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e program zasadnutia OcZ v Nitrianskom Rudne,
konaného dňa 26. 09. 2022.
K bodu 2. Voľba návrhovej komisie.
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Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu Ing. Rudolfa Hronca
a za člena Ing. Róberta Kluvanca..
Uznesenie č. 44/2022
OZ volí návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Rudolf Hronec
člen Ing. Róbert Kluvance

K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice.
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Milana Kútneho a Ing. Ľuboša
Hronca
Za zapisovateľku určil Ivetu Šílovú - pracovníčku obecného úradu.
Uznesenie č. 45/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice: Milana Kútneho a Ing. Ľuboša Hronca,
b) určenie zapisovateľky zápisnice: Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.

K bodu 4. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske
Rudno za rok 2021. ( Tvoria prílohu zápisnice.).
Správu vypracovala Mgr. Petra Sládkayová
Uznesenie č. 46/2022
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Správu o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske Rudno
za rok 2021.
K bodu 5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nitrianske Rudno
na r. 2022 – 2030 .
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov
a skupín. Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych služieb je spokojnosť
občanov s poskytovanými službami obci, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí
o udržateľnosť a rozvoj komunity obce.
Uznesenie č. 47/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb obce Nitrianske Rudno na rok .2022 – 2030

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2022.
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Tvorí prílohu zápisnice.
Návrh predložil a podrobne informoval hlavný kontrolór obce Mgr. Ivan Antal.
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce bol zverejnený od 11. 7. 2022 na úradnej
tabuli v obci aj na internetovej stránke obce na minimálne 15 dní podľa zákona o obecnom
zriadení.
Uznesenie č. 48/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2022
K bodu 7. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu MŠ – originálne kompetencie
Riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno žiada o dofinancovanie rozpočtu materskej
školy na rok 2022 o sumu 13 822 eur.
Ako dôvod uvádza ,že Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a platové tarify PZ a OZ sa zvýšili od 01. 07. 2022 o 3 %, čo predstavuje
čiastku vo výške 3 612,- eur a v zmysle dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
na rok 2022, ktorým sa vláda zaviazala poskytnúť odmeny pracovníkom, ktorých pracovný
pomer trvá k 31. 08. 2022 a ktorí sú odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní jednorázovú
odmenu 500,- eur, celkovo v prípade materskej školy aj s odvodmi je to 10 210,- eur.
Táto žiadosť spolu so žiadosťou základnej školy je predmetom rozpočtového opatrenia č. 5
v ďalších bodoch rokovania OZ.
Uznesenie č. 49/2022
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu MŠ – originálne kompetencie.
K bodu 8. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ – originálne kompetencie.
Základná škola taktiež požiadala o navýšenie prostriedkov z toho istého dôvodu ako
materská škola. V prípade základnej školy sa jedná o školský klub detí vo výške 3 625,64 eur
a školská jedáleň vo výške 4 183,45 eur. Spolu 7 809, 09 eur.
Uznesenie č. 50/2022
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ – originálne kompetencie.

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 4 – Obec Nitrianske Rudno
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Rozpočtové opatrenie č. 4 je v kompetencií starostu obce, nakoľko sa jedná o účelovo
viazané finančné prostriedky pre školstvo a prostriedky na zabezpečenie výdavkov spojených
s komunálnymi voľbami a voľbami do VÚC v celkovej výške 134 198,- eur.
Uznesenie č. 51/2022
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č.4 – účelovo viazané finančné prostriedky pre školstvo a prostriedky
na zabezpečenie výdavkov spojených s komunálnymi voľbami a voľbami do VÚC v celkovej
výške 134 198 Eur.
K bodu 10. Rozpočtové opatrenie č. 5 – Obec Nitrianske Rudno, MŠ, ZŠ
Starosta obce informoval, že nakoľko sa jedná o finančné limity v kompetencii obecného
zastupiteľstva, predkladá rozpočtové opatrenie č. 5 na schválenie. Pripomenul, že materiály
boli s pozvánkou zaslané poslancom na oboznámenie sa.
O návrhu rozpočtovej zmeny – Rozpočtové opatrenie č. 5 podrobne informoval predseda
finančnej komisie Ing. Peter Rambala.
Uznesenie č. 52/2022
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č.5 – Obec Nitrianske Rudno, MŠ, ZŠ
Rozpočet na rok 2022 v €
2 106 830,73
2 046 442,73
+60 388,00

Bežné príjmy
Bežné výdavky
BILANCIA BEŽ. ROZPOČTU
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
BILANCIA KAPIT. ROZPOČTU

0,00
315 938,17
- 315 938,17

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
BILANCIA FIN. OPERÁCIÍ

321 502,17
65 089,00
+256 413,17

Príjmy celkom
Výdavky celkom
BILANCIA ROZPOČTU

2 428 332,90
2 427 469,90
+863,00

K bodu č. 11. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky.
O tejto správe z auditu konsolidovanej účtovnej závierky informoval prítomných hlavný
kontrolór obce Mgr. Ivan Antal.
5

Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje
informácie podľa zákona o účtovníctve.
Uznesenie č. 53/2022
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 – Obec Nitrianske Rudno.
K bodu 12. Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
poskytovanú neverejným poskytovateľom.
Uznesenie č. 54/2022
Obecné zastupiteľstvo o d p o r ú č a
Prerokovať zmluvu O poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
poskytovanú neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2022 s poskytovateľom
socálnej služby.
K bodu 13. Žiadosti o prevody majetku obce
-

Peter Lupták bytom 972 26 Nitrianske Rudno – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
vo vlastníctve obce,
Andrej Pršo a manž. Bc. Lenka Pršová, bytom 972 26 Nitrianske Rudno žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku.

Starosta obce z hľadiska situácie, že je pred komunálnymi voľbami odporúča uvedené
žiadosti zobrať na vedomie a presunúť ich na najbližšie rokovanie OZ po komunálnych
voľbách.
Uznesenie č.55/2022
Obecné zastupiteľstvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Nitrianske Rudno, k.ú.
Nitrianske Rudno, parcela č. 690, od žiadateľa Ing. Peter Lupták, Nitrianske Rudno.
2. o d p o r ú č a
presunúť žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Nitrianske Rudno
na najbližšie rokovanie OZ po komunálnych voľbách.
Uznesenie č. 56/2022
Obecné zastupiteľstvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
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Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Nitrianske Rudno, k.ú.
Nitrianske Rudno, parcela č. 1654/1 o výmere 11m2, od žiadateľa Andrej Pršo
a manželka Bc. Lenka Pršová , Nitrianske Rudno.
2. o d p o r ú č a
presunúť žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Nitrianske Rudno
na najbližšie rokovanie OZ po komunálnych voľbách.

K bodu 14. Rôzne
-

Územný plán: zmeny a doplnky územného plánu Obce Nitrianske Rudno.

Starosta obce informoval, že na obecný úrad boli doručené spracované zmeny a doplnky
územného plánu obce na prerokovanie a pripomienkovanie.
Uznesenie č. 57/2022
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í
so začatím prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nitrianske Rudno
(v predkladanom rozsahu).
-

Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná č. 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno –
predloženie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
materskej školy v školskom roku 2021/2022.

Správa bola vypracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 435/2020
MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení.
Uznesenie č. 58/2022
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy
v školskom roku 2021/2022.

K bodu 15. Diskusia.
Keďže všetky spisy boli prorokované, starosta obce otvoril diskusiu.
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Starosta obce oboznámil prítomných s prácami, ktoré sa uskutočnili v obci a ktoré sa plánujú
realizovať.
Budúci rok sa plánuje s výstavbou bytového domu ( 18 b. j.). Na bytový dom je už
vybavené právoplatné stavebné povolenie. Plánuje sa vybudovanie chodníka, a to od začiatku
ulice Okružná, vedľa hlavnej cesty k Pohrebnej službe p. Pánisovej.
Pracuje sa na rozšírení verejného osvetlenia na ulici Madvova a Podhorská.
V budúcnosti máme záujem rozšíriť a upraviť miestnu komunikáciu na ulici Podhorská
k rodinným domom p. Vavru a p. Cagáňa.
Ďalej starosta obce informoval, že na obecný úrad bolo dňa 22. 09. 2022
od Trenčianskeho samosprávneho kraja doručené rozhodnutie, ktoré povoľuje prevádzkovať
zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti - Všeobecná ambulancia
pre dospelých v špecializovanom odbore: všeobecné lekárstvo, so sídlom v k. ú. Nitrianske
Rudno na ulici Hlavná 171/49.
Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti je MUDr. Zuzana
Jánošíková.
MUDr . Zuzana Jánošíková plánuje otvoriť ambulanciu všeobecného lekárstva po zverejnení
Výzvy z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na dotáciu otvorenia ambulancie.
Starosta obce odovzdal slovo p. riaditeľke materskej školy, aby informovala
prítomných, ako je to s prijatím detí do materskej školy z našej obce a z iných obcí.
Pani Renáta Divékyová – riaditeľka materskej školy, podrobne vysvetlila, aké deti sú
prijaté do MŠ a pripomenula, že na tento školsky rok 2022/2023 boli vybavené všetky
žiadosti, ktoré spĺňali podmienky podľa zákona.
Pani Jana Kupková sa pýtala, ako je to s realizáciou kanalizácie v obci.
K tejto problematike sa viedla rozsiahla diskusia. Starosta obce odpovedal, že sa naďalej
zbierajú zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní
odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Naša obec si túto podmienku splnila a očakáva sa
ešte od ďalších obcí doložiť zmluvy.
Miera podpísaných zmlúv z počtu obyvateľov aglomerácie predstavuje 74 % .
Podmienka na schválenie projektu vo výzvach v rámci OP KŽP rieši minimálne 85%
obyvateľstva.
Z tohto dôvodu je potrebné osloviť a presvedčiť ďalších obyvateľov obcí, aby podpísali
súhlasy a zmluvy na pripojenie sa na kanalizáciu.
Novo uzatvorené zmluvy je potrebné predložiť do 20. 10. 2022 a následne doručiť StVS
za účelom zhodnotenia dosiahnutého progresu v miere napojenosti.

Ján Výškrabka sa pýtal, či je už opravená rekuperácia v dome kultúry.
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Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nie, bol tu jeden z pracovníkov to pozrieť a je tam
nefunkčná riadiaca doska, ktorú treba vymeniť. S pracovníkom nie je možné sa telefonicky
spojiť.
Ján Výškrabka upozornil na prevalený most smerom do lomu Rokoš a taktiež vyjadril
nespokojnosť s občanmi, ktorí si vedľa miestnej komunikácie pred oplotením svojich
rodinných domov pokladajú kamene. Je to dosť nebezpečné a hlavne keď sa stretnú oproti
dve osobné vozidlá a nie je možnosť sa bezpečne vyhnúť a zastaviť.
Starosta obce na záver pripomenul, že dňa 29. októbra 2022 sa budú konať voľby
do orgánov samosprávy obcí a budú spojené s voľbami do VÚC. Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby 2022 je zverejnený na obecnej tabuli obce a internetovej stránke obce.

9. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 19:30 hodine.
Overovatelia zápisnice
Milan Kútny

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

Ing. Ľuboš Hronec

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

Zapisovateľka
Iveta Šílová pracovníčka OcÚ

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

V Nitrianskom Rudne dňa 26. 09. 2022

Robert Štrbák
starosta obce
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