Z Á P I S N I C A č. 3/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 8. septembra 2016 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Investičné projekty 2016 - informácia
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Vladimír Púčik.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Igor Baďura a Ing. Ladislav Vysoký.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 16.06.2016 vykonal starosta obce.
(Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Investičné projekty 2016 - informácia
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zrealizovaných a pripravených
investičných projektov v obci v zmysle zápisnice z Komisie stavebnej, územného plánovania,
pôdohospodárstva a životného prostredia zo dňa 16.08.2016 a to:
 Stavebné úpravy Záhumenskej ulice
 Stavebné úpravy uličky za OcU + výsadba
 Revitalizácia priestoru pri cintoríne
 Oprava miestnej komunikácie Záhumenská II /pred s.č. 493 – Biskorovajný/
 Úprava križovatky a trvalé dopravné značenie Záhumenská II – Farská – Chalupy
 Jednostranné parkovanie /zrušenie nefunkčného chodníka / s.č. 391 až 386
 Dopravné ihrisko v materskej škole
 Priekopa pred OcÚ /zabránenie pretekania povrchovej vody do vínnej pivnice/
 Obnova detských ihrísk v obci
 Zateplenie príslušenstva telocvične a Oprava plôch pred vstupom do telocvične







Položenie podlahy v malej telocvični /učebňa IKT/
Obnova fasády a terasy Domu smútku
Rekonštrukcia chodníka od OcU po Horný park s vybudovaním cyklochodníka
Komunikácia k čerpacej stanici
Oprava výtlkov v obci

Bod č. 4/ Rôzne
A/ Hospodárenie obce k 30.06.2016 /čerpanie rozpočtu/
Starosta obce predložil poslancom čerpanie rozpočtu k 30.06.2016.
B/ Rezervný fond obce
Starosta obce predložil poslancom stav rezervného fondu a odporučil schváliť jeho čerpanie vo
výške 12 200 € na obnovu detských ihrísk v obci Ružindol /Areál zdravia, Horný park/
Stanislava Konečná navrhla zahrnúť do obnovy detských ihrísk aj detské ihrisko v Dolnom parku
a zvýšiť čerpanie RF na 15 000 €. Poslanci hlasovali o zvýšenom návrhu.
C/ Hlavný kontrolór obce Ružindol – výberové konanie
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o ukončení funkcie hlavného
kontrolóra /HK/ obce k 31.01.2017 a navrhol vypísať výberové konanie na Hlavného kontrolóra
obce Ružindol s nástupom od 01.02.2017 na deň 19.01.2017 o 18:00 h na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Zároveň navrhol, aby Komisia finančná, obchodu a služieb vyhodnotila predložené prihlášky a na
voľbu HK postúpila poslancom obecného zastupiteľstva len tie, ktoré budú spĺňať všetky
stanovené podmienky a požadované doklady.
Navrhol zriadiť volebnú komisiu, ktorá bude dozerať na priebeh volieb.
Voľbu HK obce navrhol tajnou voľbou.
HK obce bude vykonávať svoju činnosť na kratší pracovný čas s úväzkom 0,20.
D/ Peter Guczmann, Ružindol 528 – žiadosť o kúpu parcely č. 646/4
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie žiadosť o kúpu parcely
č. 646/4 v zmysle uznesenia OZ č.: 28/2016 zo dňa 16.06.2016.
E/ Zuzana Podolová, Bratislava, Nám. Hraničiarov 18 – žiadosť o kúpu prednej časti objektu
s.č. 142
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie žiadosť o kúpu parcely
č. 236/1 a 236/3 v zmysle uznesenie OZ č.: 76/2015 zo dňa 23.09.2015.
F/ Dohoda o preložke plynárenského zariadenia /prekládka plynovodu Schiffer/
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie Zmluvu o zriadení
vecného bremena vrátane Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa
ust. § 151 n a násl. Občianskeho zákonníka medzi Obcou Ružindol a SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
G/ Žiadosť o schválenie Štatútu Klubu seniorov Ružindol a prerozdelenie zostatku resp.
pridelenie dotácie na činnosť
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Klubu seniorov o schválenie
štatútu. Navrhol štatút schváliť a prideliť z rozpočtu obce Klubu seniorov na činnosť finančnú
čiastku pre rok 2016 vo výške 400 €.

H/ Informácia starostu obce:
- o ukončení práce Marcela Prokopa v komisii školstva
- o pripravovaných akciách:
 Turistika Banská Štiavnica 17.09.2016
 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v KD 17.-18.09.2016
 Ukončenie Ružindolského leta 24.09.2016
 Súťaž vo varení guláša 24.09.2016
 Prehliadka speváckych súborov Spievame pre radosť 08.10.2016
 Posedenie s dôchodcami /október 2016/
 Bosorka - pokračovanie v tradícii 22.10.2016
 Lampiónový sprievod 11.11.2016
 19. ročník Volejbalového turnaja 10.12.2016
 Vianočné tvorivé dielne 14.12.2016
 Vianočné trhy 17.12.2016
 Ohňostroj 31.12.2016

I/ Plat starostu obce
Starosta obce informoval prítomných, že v minulom roku prebehla právna úprava zák. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest. Zmena je v tom,
že už nie je potrebné prerokovávať raz ročne plat starostu. Starosta obce navrhol schváliť len
úpravu uznesenia z minulého roku, aby bolo v súlade s platnou právnou úpravou zákona č.
253/1994 Z. z.
Stanislava Konečná – navrhla znížiť zvýšený minimálny plat na 40%. Nakoľko poslanci
obecného zastupiteľstva preschválili pôvodné uznesenie o tomto návrhu sa nehlasovalo.
Bod č. 5/ Diskusia
Bc. Beáta Morongová – sťažnosť na firmu A.S.A – pri vývoze komunálneho odpadu vytekajú zo
smetiarskeho auta fekálie, ktoré zostávajú na miestnej komunikácii.
Stanislava Konečná – požiadavka na prehodnotenie stránkových hodín obecného úradu
Starosta obce – stránkové hodiny budú upravené od 1. Októbra
Bc. Beáta Morongová – vrátenie čižiem folklórnemu súboru Rošindolčané
Starosta obce – na základe podpísaného protokolu čižmy sú vlastníctvo obce. O ich vrátenie boli
oslovení aj ostatní, ktorí už nie sú členmi súboru.

Bod č. 6/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 16.06.2016

Uzn. č. 22/2016 – splnené
Uzn. č. 24/2016 – splnené
Uzn. č. 25/2016 – splnené
Uzn. č. 26/2016 – splnené
Uzn. č. 28/2016 – splnené
Uzn. č. 31/2016 – splnené
Uzn. č. 33/2016 – plní sa
Uzn. č. 34/2016 –nesplnené

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 8. septembra 2016 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Uzn. č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o zrealizovaných investičných
projektoch:
 Stavebné úpravy Záhumenskej ulice
 Stavebné úpravy uličky za OcU + výsadba
 Revitalizácia priestoru pri cintoríne
 Oprava miestnej komunikácie Záhumenská II /pred s.č. 493 – Biskorovajný/
 Zateplenie príslušenstva telocvične a Oprava plôch pred vstupom do telocvične
 Položenie podlahy v malej telocvični /učebňa IKT/
a o pripravených investičných projektoch:
 Úprava križovatky a trvalé dopravné značenie Záhumenská II – Farská – Chalupy
 Jednostranné parkovanie /zrušenie nefunkčného chodníka / s.č. 391 až 386
 Dopravné ihrisko v materskej škole
 Priekopa pred OcÚ /zabránenie pretekania povrchovej vody do vínnej pivnice/
 Obnova detských ihrísk v obci
 Obnova fasády a terasy Domu smútku
 Rekonštrukcia chodníka od OcU po Horný park s vybudovaním cyklochodníka
 Komunikácia k čerpacej stanici
 Oprava výtlkov v obci
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce a Komisiu stavebnú, územného plánovania,
pôdohospodárstva a životného prostredia zabezpečením realizácie pripravených investičných
projektov v zmysle Uzn.č.:35/2016.
Zodpovedný: starosta obce, predseda Komisie stavebnej, ÚP, pôdohospodárstva a ŽP
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
7

0

0

Uzn. č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor hospodárenia obce /čerpania rozpočtu/
k 30.06.2016.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie stav rezervného fondu obce
b) schvaľuje čerpanie Rezervného fondu obce vo výške 15 000 € na obnovu detských ihrísk
v obci Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo určuje Hlavnému kontrolórovi obce Ružindol kratší pracovný čas a to
úväzok 0,20.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje v súlade s § 18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. z o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Ružindol na deň
19.01.2017 o 18:00 h na Obecnom úrade Ružindol
b) poveruje Komisiu finančnú obchodu a služieb vyhodnotením predložených prihlášok.
/Komisia postúpi na voľbu HK len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky
stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady./
c) zriaďuje volebnú komisiu z poslancov obecného zastupiteľstva obce Ružindol pre voľbu
HK v zložení:
predseda: Ing. Ladislav Vysoký
člen: Erika Čáliková
člen: Ing. Radovan Hečko
d) schvaľuje spôsob voľby HK tajnou voľbou
e) poveruje starostu obce zabezpečením všetkých úkonov potrebných k výberovému konaniu
na funkciu Hlavný kontrolór obce Ružindol s nástupom od 01.02.2017
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) s c h v a ľ u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 28/2016 zo
dňa 16.06.2016 predaj majetku obce Ružindol a to: pozemok parcela registra C č. 646/4 –
zastavaná plocha o výmere 34 m2, katastrálne územie obce Ružindol, ktorý bol vyčlenené
Geometrickým plánom č. 32/2016 – Mapový list Z.S XVI-19-20 zo dňa 29.04.2016, pre
kupujúceho Petra Guczmana, trvale bytom Ružindol 528, za cenu 15,00 €/m2.
b) p o v e r u j e starostu obce, spracovaním všetkých potrebných právnych, ekonomických
a organizačných opatrení k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, podpisom
kúpnej zmluvy a jej zverejnením na webovej stránke obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 76/2015 zo dňa
23.09.2015 predaj majetku obce Ružindol a to: pozemok parcela registra „C“ č. 236/1 o výmere
567 m2 – zastavaná plocha, a parcela registra „C“ č. 236/3 o výmere 192 m2 – zastavaná plocha,
katastrálne územie Ružindol, ktoré boli vyčlenené geometrickým plánom č. 30/2015 – mapový list
č. Z.S.XVI-19-20 vyhotoveným dňa 02.10.2015, pre kupujúceho: Zuzana Podolová, Nám.
Hraničiarov 18, 851 03 Bratislava, za cenu 60,00 €/m2
b) poveruje starostu obce spracovaním všetkých potrebných právnych, ekonomických
a organizačných opatrení k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, podpisom kúpnej
zmluvy a jej zverejnením na webovej stránke obce.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena vrátane Dodatku č. 1
k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa ust. § 151 n a násl. Občianskeho
zákonníka medzi Obcou Ružindol a SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút klubu seniorov Ružindol v zmysle doplnených
pripomienok.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+

Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
5

0

2

Uzn. č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce
Rozpočtovým opatrením pre Klub seniorov Ružindol /voľnočasové aktivity 09.1.2. 637004/ vo
výške 400 €.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
5

0

2

Uzn. č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce:
- o ukončení práce Marcela Prokopa v komisii školstva
- o pripravovaných akciách:
 Turistika Banská Štiavnica 17.09.2016
 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v KD 17.-18.09.2016
 Ukončenie Ružindolského leta 24.09.2016
 Súťaž vo varení guláša 24.09.2016
 Prehliadka speváckych súborov Spievame pre radosť 08.10.2016
 Posedenie s dôchodcami /október 2016/
 Bosorka - pokračovanie v tradícii 22.10.2016
 Lampiónový sprievod 11.11.2016
 19. ročník Volejbalového turnaja 10.12.2016
 Vianočné tvorivé dielne 14.12.2016
 Vianočné trhy 17.12.2016
 Ohňostroj 31.12.2016
 Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a) konštatuje, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2015 zo dňa 21.05.2015
bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 odst. 2
citovaného zákona so zvýšením o 55%, pričom – na základe ods. 1 citovaného zákona -

starostovi od 01.01.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
b) schvaľuje podľa § 4 odst. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01.10.2016 zvýšenie
minimálneho platu o 55 %.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
6

1

0

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

