Z Á P I S N I C A č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 30. júna 2014 v priestoroch Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Anton Čípel
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku ukončených kontrol ku dňu konania OZ a Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014
4. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013
- čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
- správa audítora
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- záverečný účet obce za rok 2013
- výročná správa obce Ružindol za rok 2013
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Bod č. 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Vladimír Púčik.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Igor Baďura, Štefan Morong.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 11.03.2014 vykonal starosta
obce. ( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Správa o výsledku ukončených kontrol ku dňu konania OZ a Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014
Kontrolórka obce predložila poslancom Správu o výsledku ukončených kontrol ku dňu
konania obecného zastupiteľstva a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Bod č. 4/ Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013
Starosta obce vyhodnotil hospodárenie obce Ružindol za rok 2013. Predložil poslancom
obecného zastupiteľstva správu audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013,
Výročnú správu obce Ružindol k 31.12.2013, Dodatok správy audítora o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2013 a návrh záverečného účtu za rok 2013.

Ing. Ružena Horváthová, hlavná kontrolórka obce, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013, ktorý
odporučila schváliť bez výhrad.
Bod č. 5/Rôzne
A/ Voľby do orgánov samosprávy (volebné obdobie 2014 – 2018)
Poslanci OZ určili na volebné obdobie 2014 – 2018:
- 1 volebný obvod.
- počet poslancov 9
- rozsah výkonu funkcie starostu - plný úväzok
B/ Konferencia obcí mestského regiónu Trnava
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o konaní konferencie obcí
mestského regiónu Trnava za účelom prípravy a realizácie Regionálnej integrovanej územnej
stratégie (RIÚS) na roky 2014 - 2020, kde je začlenená aj obce Ružindol.
C/ Pristúpenie obce Horná Krupá do Spoločného obecného úradu Malženice so sídlom
Trnava, Kollárova 8
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pristúpení obce Horná Krupá
do Spoločného obecného úradu Malženice. Poslanci OZ schválili pristúpenie tejto obce do
Spoločného obecného úradu Malženice.
D/ Predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie autobusu Karosa ŠPZ: TT 658 CC
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že k 31.08.2014 končí nájomná
zmluva s TJ Družstevník Ružindol na využívanie autobusu a navrhol predĺžiť túto zmluvu
ešte o 1 rok.
Ing. J. Morong – riaditeľ školy poukázal na zlý technický stav autobusu a riziká spojené
s jeho užívaním ako školského autobusu, navrhol zvážiť kúpu zánovného autobusu.
Starosta obce – autobus je po STK, počas letných prázdnin budú vykonané opravy, ktoré
nahlásili vodiči, v súčasnosti obec neplánuje kúpu zánovného autobusu. Autobusom sa do
školy zvážajú deti z Bieleho Kostola, cez dedinu premáva štátna linka, ktorú je možné
využívať. Autobus okrem školy slúži aj ostatným obyvateľom obce (Rošindolčané, dôchodci,
turistické výlety...)
E/ Matej Domorák, Ružindol 65 – Predaj na základe osobitného zreteľa
Starosta obce na základe Uzn. č. 58/2013 predložil poslancom na schválenie predaj majetku
v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zák, SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle Geometrického plánu č. 19/2013 zo dňa 19.06.2013 vyhotoveného Ing.
Radoslavom Faixom pre Mateja Domoráka, Ružindol 65.
F/ Pavol Bango, Ružindol 186 – vysporiadanie pozemku
Starosta obce v zmysle Uzn. č. 17/2013 zo dňa 25.03.2013 predložil poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na vysporiadanie pozemku (parcela č. 820) v užívaní p. P. Banga,
Ružindol 186 dlhodobým prenájmom. Cena nájmu 0,10 €/m2, doba nájmu 30 rokov.
V zmluve budú zapracované podmienky výpovednej lehoty ako aj využívania pozemkov. Na
základe požiadaviek viacerých užívateľov parcely č. 820 (ako celku), starosta obce navrhol
riešiť rovnakými podmienkami aj ostatných užívateľov pozemkov v danej lokalite.
Geometrický plán s presnou výmerou pozemkov v užívaní si užívatelia vypracujú na vlastné
náklady.

G/ Andrea Čechová, Ružindol 181 žiadosť o prenájom pozemku parcela č. 758/1
o výmere 529 m2
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o prenájom pozemku –
parcela č. 758/1 o výmere 529 m2, ktorú užíva p. Čechová, Ružindol 181.
Cena nájmu 0,10 €/m2, doba nájmu 1 rok.
H/ Mgr. Michal Schiffer, Trnava, Na Hlinách 24 – odstránenie neoprávnenej stavby
plynovodu
Na základe Uzn. č. 20/2014 zo dňa 11.03.2014 oboznámil starosta obce poslancov obecného
zastupiteľstva so závermi jednania s p. M. Schifferom ohľadne odstránenie neoprávnenej
stavby plynovodu na jeho pozemku. M. Schiffer žiada neoprávnenú stavbu odstrániť
a finančne sa na jej odstránení podieľať do výšky 30 % najviac do sumy 4 000,00 €.
Predbežný rozpočet na preložku plynovodu je stanovený na 13 385,75 €. Starosta obce
navrhol uvedenú čiastku upraviť v rozpočte obce rozpočtovým opatrením. Poslanci obecného
zastupiteľstva s návrhom súhlasili.
I/ I. Etapa revitalizácie verejného priestranstva pred obecným úradom a úprava
priestranstva za kultúrnym domom fontána)
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh I. etapy Revitalizácie
verejného priestranstva pred obecným úradom s predbežným rozpočtom cca 60 000,00 €.
Nakoľko je v rozpočte obce na revitalizáciu schválená čiastka 32 700,00 € navrhol vyčleniť
z rezervného fondu obce zvyšnú časť.
Ďalej predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na odstránenie stavby Fontána
nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve za kultúrnym domom a úpravu priestorov.
J/ Žiadosť obyvateľov žijúcich v lokalite medzi Novým Víchorom a ulicou pri materskej
škole o prehodnotenie ceny užívaných pozemkov - návrh upraviť ju na 10 €/m2
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť obyvateľov žijúcich
v lokalite medzi Novým Víchorom a ulicou pri materskej škole o prehodnotenie ceny
užívaných pozemkov a návrhom jej úpravy na 10 €/m2.
Jedná sa o parcely č. . 671/7 o výmere 126 m2, 672/3 o výmere 130 m2, 673/4 – orná pôda
o výmere 159 m2, 672/2 – orná pôda o výmere 171 m2, 671/4 – orná pôda o výmere 240 m2,
670/3 – orná pôda o výmere 76 m2, 669/4 – orná pôda o výmere 85 m2, 667/4 – záhrada
o výmere 345 m2, 666/3 – záhrada o výmere 140 m2, 662/3 – orná pôda o výmere 57 m2.
Starosta obce navrhol riešiť vysporiadanie pozemkov v uvedenej lokalite osobitným zreteľom.
K/ Renovácia parkiet v Kultúrnom dome Ružindol
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti renovácie parkiet
v kultúrnom dome, predbežná cena 6 000,00 €.
L/ D. Mihálik, Ružindol 212 – Žiadosť o odpredaj zadnej časti budovy č. 142
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. D. Mihálika bytom
Ružindol 212 o odkúpenie zadnej časti budovy č. 142 za účelom vytvorenia obchodných
priestorov (predajňa potravín). Výmera zadnej časti budovy č. 142 je 1 032 m2. Poslanci
obecného zastupiteľstva odsúhlasili predaj zadnej časti budovy č. 142obchodnou verejnou
súťažou a poverili komisiu finančnú, obchodu a služieb prípravou podmienok obchodnej
verejnej súťaže.
M/ Mgr. A. Rapšo, Ružindol 520 – Sťažnosť na chov býka
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva sťažnosť Mgr. A. Rapša, bytom
Ružindol 520 na p. Miklošoviča, ktorý chovom býka spôsobuje nadmerný hluk a zápach.
Sťažnosť bola posunutá na riešenie komisii stavebnej, územného plánovania,
poľnohospodárstva a životného prostredia a hlavnej kontrolórke a bude predmetom ďalšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

N/ Ing. J. Rizman, Ružindol 494 – Sťažnosť na voľný pohyb psov v obci
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva sťažnosť Ing. J. Rizmana, bytom
Ružindol 494 na voľný pohyb psov p. Gajarskej v obci. Sťažnosť bola posunutá na riešenie
komisii školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného poriadku a hlavnej kontrolórke
a bude predmetom ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
O/ Návrh na zakúpenie samochodnej štvorkolesovej kosačky
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti zakúpenia novej
samochodnej štvorkolesovej kosačky, čím by sa zvýšila kvalita starostlivosti o verejnú zeleň
v obci.
Ing. Pokrývková – v súčasnosti neodporúča kúpu novej kosačky, kosenie v obci navrhuje
riešiť častejším kosením.
P/Informácia starostu obce:
- o prebiehajúcom vládnom audite na projekt Zberný dvor a stave verejného obstarávania
na technológie
- o stave sporu s p. M. Kösegim, Ružindol 211, ohľadne zosúvania pôdy z cintorína
- o pripravenom 3. ročníku Leta v Ružindole (denné tábory pre deti)
- o konanej akcii 24 hodinový futbalový maratón (27.-28.6.2014)
- o blížiacom sa 800-stom výročí prvej písomnej zmienky o obci (1215 -2015)
- o predloženej Koncepcii školstva (bude predmetom zastupiteľstva po konzultácii s Radou
školy)
Bod č. 6/ Diskusia
Š. Morong – poukázal na zostávajúcu vytrhanú burinu vedľa pomníka pri kostole a ohnutú
tabuľu obce na vjazde do dediny v smere z Trnavy
Ing. S. Pokrývková – pripomienka k čisteniu jarkov v obci, hlavne dolu pri Turoňových
(pošta), kde sú po daždi nánosy hliny a pokosenej trávy.
Ing. D. Pecková, Ružindol 22 – reagovala na Uzn č. 21/2014 zo dňa 11.03.2014, z dôvodu
opatrnosti bola podaná žiadosť na spätný odkup parcely č. 614 (INAAP)
Starosta obce – parcela č. 614 je stále vo vlastníctve firmy INAAP, jej spätný odkup nie je
možný a za navrhovaných podmienok firmou INAAP je pre obec neakceptovateľný.
Ľ. Tollarovičová, Ružindol 395– otázky:
- k nevykonanej údržbe detských ihrísk
- na stav s pozemkom firmy INAAP pri materskej škole
- k úprave priestoru za kultúrnym domom (fontána)
- k riešeniu premávky na Záhumenskej ulici (nedá sa kam vyhnúť)
Ing. J. Manca, Ružindol 345 – otázka k budovaniu NN sietí a vodovodu na Záhumenskej II
Starosta obce: je podpísaná zmluva s rozvodnými závodmi a pracuje sa na stavebnom
povolení, prípojky by mali byť pre 80 domov; vodovod na Záhumenskej II je skolaudovaný,
pre napojenie je potrebné požiadať TAVOS o vodovodnú prípojku.
Ing. Ľ. Rubint, Ružindol 352 – poukázal na potrebu prísnej kontroly vydávaných
rozkopávok miestnych komunikácií, nakoľko sú potom cesty v obci v zlom stave a často nie
sú dané do pôvodného stavu. Poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi
za odvedenú prácu v obci, najmä pri rekonštrukcii obecného úradu a príprave revitalizácie
priestranstva pred obecným úradom a za kultúrnym domom a ozrejmil využívanie pozemkov
medzi Novým Víchorom a materskou školou (cesta).

Bod č. 7/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Štefan Morong

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 11.03.2014
Uzn. č. 02/2014 - splnené
Uzn. č. 03/2014 - splnené
Uzn. č. 08/2014 - splnené
Uzn. č. 09/2014 - splnené
Uzn. č. 11/2014 - splnené
Uzn. č. 13/2014 - splnené
Uzn. č. 14/2014 - splnené
Uzn. č. 15/2014 - splnené
Uzn. č. 16/2014 - splnené
Uzn. č. 17/2014 - splnené
Uzn. č. 18/2014 – splnené
Uzn. č. 20/2014 – plní sa priebežne
Uzn. č. 21/2014 - splnené
Uzn. č. 22/2014 - splnené
Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 30.06.2014 v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 23/2014
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. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje po prerokovaní Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2014
2. poveruje hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly v súlade so schválených plánom
kontrolnej činnosti
Zodpovedný: HK obce
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013
3. správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 a dodatok správy audítora
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
4. Výročnú správu obce Ružindol za rok 2013
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková

ZA:
+
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
8

0

0

Uzn. č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2013 vo výške
76 017,17 € na tvorbu rezervného fondu.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje pre Voľby do orgánov samosprávy (2014 – 2018) jeden volebný
obvod.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje pre nasledujúce volebné obdobie do orgánov samosprávy (2014
– 2018) 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď

Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4, písm. i) Zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov určuje, že vo volebnom období 2014 – 2018 bude starosta obce
Ružindol vykonávať funkciu v celom rozsahu, t.j. na plný úväzok.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu o možnosti využitia prostriedkov Európskych štrukturálnych
a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020 na prípravu a realizáciu
Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) v rámci funkčných mestských území.
b) Schvaľuje účasť obce Ružindol vo Funkčnom mestskom území Trnavy, ktoré tvorí mesto
Trnava a 13 obcí (Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou,
Šelpice, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad
Parnou, Zeleneč, Suchá nad Parnou, Ružindol) za účelom prípravy a realizácie Regionálnej
integrovanej územnej stratégie (RIÚS) na roky 2014-2020.
c) Poveruje starostu spolupracovať na príprave a realizácii Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP) ako nástroja Regionálnych integrovaných územných stratégií
(RIÚS).
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pristúpenie obce Horná Krupá do Spoločného obecného
úradu Malženice, so sídlom Trnava, Kollárova 8.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s dodatkom k Zmluve o nájme autobusu TJ Družstevník Ružindol;
doba nájmu: do 31.08.2015,
cena nájmu: bezodplatne.
b) poveruje starostu podpisom dodatku k nájomnej zmluve
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
+
+
6

0

2

Uzn. č. 34/2014
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. 58/2013
zo dňa 24.06.2013 a Geometrickým plánom č. 19/2013 zo dňa 19.06.2013 vyhotoveným
Ing. Radoslavom Faixom predaj majetku obce Ružindol a návrh kúpnej zmluvy a to:
parcela č. 515/1 o výmere 538 m2 – záhrada, katastrálne územie Ružindol; parcela č. 515/4
o výmere 473 m2 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Ružindol pre kupujúceho
Matej Domorák, bytom Ružindol 65, 919 61 Ružindol za cenu 15,00 €/m2; parcela č. 515/13
o výmere 95 m2 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Ružindol a parcela
č. 515/17 o výmere 33 m2 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Ružindol pre
kupujúceho Matej Domorák, bytom Ružindol 65, 919 61 Ružindol za cenu 1,00 €/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.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
+
8

0

0

3/5 poslancov = 6

Uzn. č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s dlhodobým prenájom pozemkov v užívaní P. Bangom, Ružindol 186
( zmysle Geometrického plánu č. 23/2008 vyhotoveného Ing. Jozefom Černým). Cena
nájmu je stanovená na 0,10 €/m2/rok, na dobu prenájmu 30 rokov.
b) poveruje starostu obce prípravou a podpisom nájomnej zmluvy.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

1
+
+
7

1

0

Uzn. č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom parcely č. 758/1 o výmere 529 m2 pre Andreu
Čechovú, bytom Ružindol 181; za cenu 0,10 €/m2, doba nájmu 1 rok a poveruje starostu obce
prípravou a podpisom nájomnej zmluvy.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

1
+
+
7

1

0

Uzn. č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s odstránením neoprávnenej stavby plynovodu na parcele č. 635, katastrálne
územie Ružindol, ktorá je vo vlastníctve Mgr. Michala Schiffera, bytom Trnava, Na Hlinách
24
b) berie na vedomie spolufinancovanie Mgr. Michala Schiffera, bytom Trnava, Na Hlinách
24 na preložke plynovodu do výšky 30 % z ceny preložky, najviac do sumy 4 000,00 €
c) poveruje starostu zabezpečením všetkých potrebných úkonov prekládky plynovodu
d) schvaľuje rozpočtové opatrenie vo výške 13 385,75 €
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:

Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom I. etapy Revitalizácie verejného
priestranstva pred Obecným úradom Ružindol a poveruje starostu obce vypísaním verejného
obstarávania v zmysle zákona.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce 30 000,00 € na vybudovanie
I. etapy Revitalizácie verejného priestranstva pred obecným úradom Ružindol a rozpočtové
opatrenie súvisiace s použitím rezervného fondu.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odstránením stavby Fontána a poveruje starostu obce
prípravou podkladov k úprave priestranstva za kultúrnym domom.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková

ZA:
+
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
7

0

1

Uzn. č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaje pozemkov v zmysle žiadostí:
Pavel Šulan s manželkou, Ružindol 353 – p.č. 671/7 o výmere 126 m2
Ing. Ľubomír Rubint a manželka, Ružindol 352 – p.č. 672/3 o výmere 130 m2
a predaje pozemkov v zmysle žiadostí obyvateľov lokalite Nový Víchor – Nový stavebný
obvod pri materskej škole
p.č. 673/4 – orná pôda o výmere 159 m2
p.č. 672/2 – orná pôda o výmere 171 m2
p.č. 671/4 – orná pôda o výmere 240 m2
p.č. 670/3 – orná pôda o výmere 76 m2
p.č. 669/4 – orná pôda o výmere 85 m2
p.č. 667/4 – záhrada o výmere 345 m2
p.č. 666/3 – záhrada o výmere 140 m2
p.č. 662/3 – orná pôda o výmere 57 m2
sú v podmienkach obce Ružindol prípady hodné osobitného zreteľa ( dlhodobé užívanie
pozemku) podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 10,00 €/m2
c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
7

0

1

3/5 poslancov = 6

Uzn. č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 6 000,00 € na renováciu
parkiet v Kultúrnom dome Ružindol (havarijný stav) a rozpočtové opatrenie súvisiace
s použitím rezervného fondu.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť D. Mihálika, Ružindol 212 o odkúpenie
zadnej časti budovy č. 142
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
+
7

0

1

Uzn. č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo podľa §9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p.
a) schvaľuje spôsob prevodu majetku obce verejnou obchodnou súťažou v zmysle
Geometrického plánu č. 17/2009 zo dňa 27.04.2009 vyhotoveného Ing. Marekom
Masárom – GEOMAS s.r.o. Hrnčiarovce nad Parnou novovzniknutá parcela č. 236/2
o výmere 263 m2, parcela č. 236/4 o výmere 18 m2, parcela č. 236/5 o výmere 422 m2
a parcela č. 235 o výmere 329 m2, katastrálne územie obec Ružindol
b) poveruje komisiu finančnú, obchodu a služieb prípravou podmienok vypísania
obchodnej verejnej súťaži na odpredaj nehnuteľnosti ako celku v zmysle
Geometrického plánu č. 17/2009 zo dňa 27.04.2009 vyhotoveného Ing. Marekom
Masárom – GEOMAS s.r.o. Hrnčiarovce nad Parnou novovzniknutá parcela č. 236/2
o výmere 263 m2, parcela č. 236/4 o výmere 18 m2, parcela č. 236/5 o výmere 422 m2
a parcela č. 235 o výmere 329 m2, katastrálne územie obec Ružindol
Zodp: predseda komisie finančnej, obchodu a služieb, pracovníci OcU
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
+
7

0

1

Uzn. č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť Mgr. A. Rapša, Ružindol 520 na chov býka
a poveruje komisiu stavebnú, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného
prostredia a hlavnú kontrolórku prešetrením sťažnosti.
Zodp: predseda komisie stavebnej, ÚP, poľnohospodárstva a ŽP, HK obce
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
8

0

0

Uzn. č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť Ing. J. Rizmana, Ružindol 494 na voľný
pohyb psov v obci a poveruje komisiu školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného
poriadku a hlavnú kontrolórku prešetrením sťažnosti.
Zodp: predseda komisie školstva, soc.vecí, kultúry, športu a verejného poriadku, HK obce
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o blížiacom sa 800- stom výročí prvej
písomnej zmienke o obce (1215 -2015)
b) zriaďuje prípravný výbor v zložení členov komisie finančnej, obchodu a služieb
a poveruje ich počiatočnou prípravou osláv 800-tého výročia prvej písomnej zmienky
o obci
Zodp: predseda komisie finančnej, obchodu a služieb
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 48/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce:
- o prebiehajúcom vládnom audite na projekt Zberný dvor a stave verejného obstarávania
na technológie
- o stave sporu s p. M. Kösegim, Ružindol 211, ohľadne zosúvania pôdy z cintorína
- o pripravenom 3. ročníku Leta v Ružindole (denné tábory pre deti)
- o konanej akcii 24 hodinový futbalový maratón (27.-28.6.2014)
- o predloženej Koncepcii školstva (bude predmetom zastupiteľstva po konzultácii s Radou
školy)
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
8

0

0

Uzn. č. 49/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prípravou cenových ponúk a podmienok
financovania k zakúpeniu samochodnej štvorkolesovej kosačky.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
7

1

0

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Štefan Morong

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

Zapísala: Svetlana Szudová

