Z Á P I S N I C A č. 5/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 10. decembra 2015 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ku dňu konania OZ a návrh Plánu kontrolnej
činnosti HK na I. polrok2016
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018 a k návrhu
rozpočtu pre rok 2016
5. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu pre rok 2016
6. Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach – Trhový poriadok
7. Návrh Dodatku č. 2/2015 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol
8. Návrh VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Ing. Andrej Rubint
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 Erika Čáliková a Ing. Ladislav Vysoký.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 20.08.2015 a 23.09.2015 vykonal
starosta obce.
( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Správa o výsledkoch ukončených kontrol ku dňu konania OZ a návrh Plánu kontrolnej
činnosti HK na I. polrok 2016
Kontrolórka obce predložila poslancom Správu o ukončených kontrolách ku dňu konania
obecného zastupiteľstva a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.

Bod č. 4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018 a k návrhu
rozpočtu pre rok 2016
Kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu pre rok 2016.
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť v navrhovanej podobe
ako záväzný a na roky 2017 - 2018 ako nezáväzné ukazovatele viacročného rozpočtu.
Bod č. 5/Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu pre rok 2016
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie Návrh rozpočtu na roky
2016 – 2018 a návrh rozpočtu pre rok 2016.
Navrhol upraviť bežné príjmy na základe prognózy MF SR o + 28 508,00 € /podielové dane/.
Bežné výdavky na školstvo /originálne kompetencie/ upraviť o + 10 000,00 €, materiál určený
včelárom pôsobiacim v obci o + 1 000,00 €, dotáciu na výmenu okien v kostole Sv. Bartolomeja o
+ 5 000,00 € / v zmysle žiadosti/. Kapitálové výdavky na verejné priestranstvá upraviť o
+ 7 508,00 € /príslušenstvo kosačiek, vyžínačky/ a kapitálové výdavky na verejné osvetlenie
upraviť o + 5 000,00 € / STŠ po realizácii rekonštrukcie/.
Bod č. 6/ Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach – Trhový poriadok
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok.
Bod č. 7/ Návrh Dodatku č. 2/2015 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Dodatku č. 2/2015 k VZN č.
2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Ružindol.
Na odporučenie Komisie finančnej, obchodu a služieb navrhol schváliť zvýšenie poplatku za
komunálny odpad zo súčasných 19,34 € na 20,00 €/ osoba/rok.
Bod č. 8/ Návrh VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 2/2015 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
Navrhované zmeny: - zvýšenie poplatku v MŠ z 13,00 € na 15,00 €
- zvýšenie poplatku v ŠKD z 10,00 € na 12,00 €
- zvýšenie finančného pásma v ŠJ zo IV. na V.
- zvýšenie ceny stravného v ŠJ pre zamestnancov a cudzích stravníkov z
2,27 € na 3,00 €
- zvýšenie režijných nákladov na obed z 0,10 € na 0,15 €
Takto navrhované VZN nebolo schválené.
Ing. Andrej Rubint navrhol ponechať poplatky v MŠ a ŠKD bezo zmeny a zvýšiť podľa návrhu
finančné pásma v ŠJ zo IV. na V. pásmo a režijné náklady na obed z 0,10 € na 0,15 €. Návrh bol
schválený.

Bod č. 9/ Rôzne
A/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – financovanie preklenovacím úverom
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o schválení NFP na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci. Jej financovanie navrhol zabezpečiť preklenovacím úverom vo výške
252 543,95 € z VUB banky a.s. a zaručením úveru blankozmenkou a anuitnou zmluvou.
B/ Investičný úver na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce vo výške 300 000,00 €
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva v zmysle uzn. č. 58/2015 indikatívne
ponuky bánk na investičný úver vo výške 300 000,00 €. Na základe predložených ponúk bol
starosta poverený osloviť VUB banku a.s. na poskytnutie investičného úveru vo výške 300 000,00
€ na rekonštrukciu a modernizáciu obecného majetku.
C/ Rozpočtové opatrenia obce
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva rozpočtové opatrenie č. 6/2015
a 7/2015.
D/ Návrh na vyradenie majetku obce
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na vyradenie dlhodobého
nehmotného, dlhodobého hmotného a dlhodobého drobného majetku obce.
E/ Jozef Manca, Ružindol 345 – žiadosť o predaj majetku parcela č. 672/2 – orná pôda
o výmere 53 m2 a parcela č. 673/8 - orná pôda o výmere 64 m2
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie predaj pozemku, parcela
registra „C“, č. 672/2 – orná pôda o výmere 53 m2 a parcela č. 673/8 - orná pôda o výmere 64 m2,
katastrálne územie obce Ružindol. / osobitný zreteľ Uzn. č. 41/2014/
F/ Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2014 a dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2014
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora o overení
Konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou k 31.12.2014, ktorá bola vypracovaná v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a podáva informácie o konsolidovanom celku (materská
spoločnosť: Obec Ružindol, dcérska spoločnosť: Základná škola s materskou školou Ružindol).
G/ Monika Klimentová, Ružindol 391 – žiadosť o prenájom priestorov v budove obecného
úradu /II. poschodie/ za účelom poskytovania služieb v oblasti regenerácie a starostlivosti
a ľudské telo
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Moniky Klimentovej, Ružindol
391 o prenájom priestorov v budove obecného úradu /II. poschodie/ za účelom poskytovania
služieb v oblasti regenerácie a starostlivosti a ľudské telo. Jedná sa o miestnosť č. 204 o výmere
18 m2, miestnosť č. 206 o výmere 9 m2 a spoločné priestory o výmere 33 m2. Cena prenájmu za
nebytový priestor je určená na 20,00 €/rok.
H/ Informácia starostu obce:
- o nahlásení znečistenia obecnej komunikácie /Dlhovská cesta a obslužná komunikácia za
zberným dvorom/ - Mgr. Miroslav Gavura, Ružindol 480
- o žiadosti F. Polakoviča, Ružindol 186 o riešenie problému so susedom p. Petrom Salayom
- o stave prác v sociálnych zariadeniach a šatniach telocvične
- o pripravovanom piatom ročníku vianočných trhoch - 12.12.2015
- o zbere nebezpečných a iných problémových odpadov z domácností – 17.12.2015
- o zabezpečení školského autobusu

- o zaradení predaja parcely č. 236/1 o výmere 567 m2 a parcely č. 236/3 o výmere 192 m2 /predná
časť budovy č. 142/ cez realitnú kanceláriu
Bod č. 10/ Diskusia
Štefan Morong - upozornil na nebezpečný a neprehľadný priechod pre chodcov pri pošte /stromy
pred Turoňovými/
– v rámci bezpečnosti cestnej premávky navrhol v obci osadenie meračov rýchlosti
a častejšie policajné kontroly zamerané na dodržiavanie rýchlosti v obci
- upozornil na zadymovanie obce /p. Horecký/
Bc. Beáta Morongová – upozornenie na prevísajúce konáre do chodníka pri autobusovej zastávke
Víchor
Mgr. Miloslava Viskupičová – otázka ku kontrolám ukončených rozkopávok komunikácií v obci
Starosta obce – riešenie parkovania na miestnych komunikáciách
Anna Kojsová – požiadavka na využívanie obecného autobusu pre Jednotu dôchodcov
Bod č. 11/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 20.08.2015 a 23.09.2015

Uzn. č. 52/2015 – splnené
Uzn. č. 54/2015 – zrušené
Uzn. č. 55/2015 – plní sa priebežne
Uzn. č. 56/2015 – splnené
Uzn .č. 57/2015 – splnené
Uzn. č. 58/2015 – splnené
Uzn. č. 59/2015 – splnené
Uzn. č. 61/2015 – splnené
Uzn. č. 63/2015 – splnené
Uzn. č. 64/2015 – splnené
Uzn. č. 65/2015 – plní sa priebežne
Uzn. č. 66/2015 – splnené
Uzn. č. 67/2015 – splnené
Uzn. č. 68/2015 – zrušené
Uzn. č. 70/2015 – splnené
Uzn. č. 71/2015 – splnené
Uzn. č. 72/2015 – splnené
Uzn. č. 73/2015 – plní sa priebežne
Uzn. č. 74/2015 – splnené
Uzn. č. 75/2015 – nesplnené
Uzn. č. 76/2015 – splnené

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 10. decembra 2015 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Uzn. č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku ukončených
kontrol ku dňu konania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje po prerokovaní Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok
2016
2. poveruje hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly v súlade so schválených plánom
kontrolnej činnosti
Zodpovedný: HK obce
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce Ružindol na rok 2016.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
+
9

0

0

Uzn. č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo v zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov o neuplatňovaní programovej štruktúry rozpočtu obce
b) schvaľuje rozpočet Obce Ružindol na rok 2016 bez programovej štruktúry
c) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2016 až 2018 bez programovej štruktúry
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
8

0

1

Uzn. č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach – Trhový poriadok.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01.01.2016
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01.01.2016

Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení s týmito zmenami:
- zvýšenie poplatku v MŠ z 13,00 € na 15,00 €
- zvýšenie poplatku v ŠK z 10,00 € na 12,00 €
- zvýšenie finančného pásma v ŠJ zo IV. Na V.
- zvýšenie ceny stravného v ŠJ pre zamestnancov a cudzích stravníkov z
2,27 € na 3,00 €
- zvýšenie režijných nákladov na obed z 0,10 € na 0,15 €
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01.01.2016
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+
+
+

+
+
+
+
4

0

5

Návrh nebol schválený

Uzn. č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení s týmito zmenami:
- zvýšenie finančného pásma v ŠJ zo IV. Na V.
- zvýšenie ceny stravného v ŠJ pre zamestnancov a cudzích stravníkov z
2,27 € na 3,00 €
- zvýšenie režijných nákladov na obed z 0,10 € na 0,15 €
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01.01.2016
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný

ZA:
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+
+

Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
+
7

0

2

Uzn. č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) preklenovací úver /splatný do 31.12.2016/ na predfinancovanie prác na rekonštrukcii
a modernizácii verejného osvetlenia vo výške 216 820,32 €, zabezpečenie finančných prostriedkov
poskytnutých na predfinancovanie projektu z eurofondov blankozmenkou, podpísanie dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke a uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva na
pohľadávky z účtu.
b) investičný úver /splatný do 30. 11. 2021/ na predfinancovanie prác na rekonštrukcii
a modernizácii verejného osvetlenia vo výške 35 723,63 €, zabezpečenie finančných prostriedkov
poskytnutých na predfinancovanie projektu z eurofondov blankozmenkou a podpísanie dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s prijatím investičného úveru vo výške 300 000,00 € na financovanie rekonštrukcie
a modernizácie majetku obce
b) súhlasí so zaručením investičného úveru vo výške 300 000,00 € blankozmenkou
c) schvaľuje investície hradené z úveru a to najmä:
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
- rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a priestranstva pri miestnom cintoríne,
vybudovanie odstavnej plochy pri cintoríne
- rekonštrukcia verejných priestranstiev, parkov a detských ihrísk
- rekonštrukcia a modernizácia šatní v telocvični
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
+
+
8

0

1

Uzn. č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na
vedomie zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2015.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7/2015.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyradením:
a) dlhodobého nehmotného investičného majetku vo výške 382,39 €
b) dlhodobého hmotného investičného majetku vo výške 14 238,50 €
c) dlhodobého drobného hmotného majetku vo výške 1 367,93 €
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU

Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 90/2015
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. 41/2014 zo dňa
30.06.2014 predaj majetku obce Ružindol a návrh kúpnej zmluvy a to: pozemok parcela registra
„C“ č. 672/2 o výmere 53 m2 – orná pôda a pozemok parcela registra „C“ č. 673/8 o výmere 64 m2
– orná pôda, katastrálne územie Ružindol, ktorý bol vyčlenený geometrickým plánom č. 172/2015
– mapový list č. Z.S.XVI-19-20 vyhotoveným dňa 23.11.2015, pre kupujúcich Ing. Peter Manca,
nar. 18.01.1976, Štefan Manca, nar. 29.04.1979 a Jozef Manca, nar. 01.06.1978 všetci bytom
919 61 Ružindol 345, za cenu 10,00 €/m2
b) p o v e r u j e obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na
webovej stránke obce. Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje prenájom priestorov v budove obecného úradu /II. poschodie/ v zmysle žiadosti
Moniky Klimentovej, Ružindol 391, za účelom poskytovania služieb v oblasti regenerácie
a starostlivosti a ľudské telo. Miestnosť č. 204 o výmere 18 m2, miestnosť č. 206 o výmere 9 m2
a spoločné priestory o výmere 33 m2. Cena prenájmu za nebytový priestor je určená na 20,00
€/rok.
b) poveruje starostu obce prípravou a podpisom nájomnej zmluvy
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: 01.01.2016

Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a Dodatok správy audítora o overení súladu
Konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia § 23
ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečením vypracovania štúdie parkovania
a dopravného značenia vozidiel na miestnych komunikáciách v obci Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce:
- o nahlásení znečistenia obecnej komunikácie /Dlhovská cesta a obslužná komunikácia za
zberným dvorom/ - Mgr. Miroslav Gavura, Ružindol 480

- o žiadosti F. Polakoviča, Ružindol 186 o riešenie problému so susedom p. Petrom Salayom
- o stave prác v sociálnych zariadeniach a šatniach telocvične
- o pripravovanom piatom ročníku vianočných trhoch - 12.12.2015
- o zbere nebezpečných a iných problémových odpadov z domácností – 17.12.2015
- o zabezpečení školského autobusu
- o zaradení predaja parcely č. 236/1 o výmere 567 m2 a parcely č. 236/3 o výmere 192 m2 /predná
časť budovy č. 142/ cez realitnú kanceláriu
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

