Z Á P I S N I C A č. 3/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 24. júna 2013 v priestoroch Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Anton Čípel, Erika Čáliková a Ľubomír Šalgovič
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 2013
4. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012
- čerpanie rozpočtu k 31.12.2012
- správa audítora
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- záverečný účet obce za rok 2012
- výročná správa obce Ružindol za rok 2012
5. Návrh VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce Ružindol
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

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 a Ing. Stanislava Pokrývková.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 11.04.2013 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 2013
Kontrolórka obce predložila poslancom Správu o výsledku ukončených kontrol ku dňu
konania obecného zastupiteľstva a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Bod č. 4/ Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012
Starosta obce vyhodnotil hospodárenie obce Ružindol za rok 2012. Predložil poslancom
obecného zastupiteľstva správu audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012,
Výročnú správu obce Ružindol k 31.12.2012, Dodatok správy audítora o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012 a návrh záverečného účtu za rok 2012.

Ing. Ružena Horváthová, hlavná kontrolórka obce, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2012, ktorý
odporučila schváliť bez výhrad.
Bod č. 5/ Návrh VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení na území obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 2/2013.
Bod č. 6/ Rôzne
A/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o rozpočtovom opatrení
č. 2/2013, pri ktorom sa v súlade s ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevyžaduje
schválenie zmien rozpočtu obce oprávneným orgánom obce.
B/ Rekonštrukcia obecného úradu, kultúrneho domu a sobášnej miestnosti – návratný
zdroj financovania vo výške 100 000,00 €
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva indikatívne ponuky bánk
k financovaniu rekonštrukcie majetku obce. Hlavná kontrolórka predložila stanovisko
k dodržaniu podmienok prijatia návratného zdroja financovania v zmysle uzn. OZ č. 13/2013.
C/ Dotácia Ministerstva vnútra SR – Kamerový systém obce Ružindol
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pridelení dotácie vo výške
3 000,00 € na projekt prevencie kriminality – Kamerový systém obce Ružindol. Celkový
projekt je vo výške 18 924,68 €. Starosta obce navrhol vyčleniť z rezervného fondu obce
čiastku 6 000,00 € na vybudovanie I. etapy kamerového systému v obci ( umiestnenie kamier
na obecnom cintoríne, v priestoroch za kultúrnym domom, na ihrisku a pri základnej škole)
D) Priechody pre chodcov v obci Ružindol
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledku Prieskumu trhu na
vybudovanie dvoch priechodov pre chodcov v obci. Úspešným uchádzačom sa stala firma CS
s.r.o. Trnava s celkovou cenou s DPH 15 280,98 €. Starosta obce navrhol vyčleniť uvedenú
čiastku z rezervného fondu obce.
E) Rímskokatolícka cirkev sv. Bartolomeja, Ružindol č. 1 – Žiadosť o finančný dar vo
výške 6 000,00 € na nové osvetlenie do kostola
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o finančnú pomoc pri
realizácii osadenia nového osvetlenia do farského kostola sv. Bartolomeja v Ružindole vo
výške 6 000,00 €.
F) SIEA Bratislava – Výzva k zriadeniu záložného práva
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 800, parcela č. 212 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 980 m2- stavba so súpisným číslom 130, popis stavby: Kultúrny dom + obradná
miestnosť.
G/ Verejná obchodná súťaž – predaj prednej časti pozemku a budovou č. 142
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva požiadavku k návrhu na súhlas
s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce Ružindol
v zmysle geometrického plánu č. 17/2009 zo dňa 27.04.2009 vyhotoveného Ing. Marekom
Masárom – GEOMAS, s.r.o. Hrnčiarovce nad Parnou novovzniknutá a to:

- katastrálne územie Ružindol, novovzniknutá parcela registra „C“ č. 236/1 (zast. plochy dvor) o výmere 337 m2 a novovzniknutá parcela registra „C“236/3 (zastavané plochy –
rodinný dom) o výmere 422 m2 ako celok.
Nehnuteľný majetok je pre obec nevyužiteľný a finančný výsledok z predaja kladne ovplyvní
rozpočet obce.
H) Ing. Anton Čípel – zberný dvor a terasa pred Penziónom Rosenthal
HA) Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom listu od
neprítomného poslanca Ing. Čípela a ozrejmil doterajší postup prác na zbernom dvore.
Navrhol zriadiť kontrolnú komisiu s právom odsúhlasovania prác naviac; informovanie
všetkých poslancov formou elektronického zasielania zápisov z kontrolných dní.
Každý poslanec má právo zúčastňovať sa kontrolných dní, ktoré sa konajú každý pondelok
o 12.00 h (zmena kontrolného dňa bude oznámená).
Ing. Pokrývková – navrhla iniciovať stretnutie po 16-tej hodine na Zbernom dvore a bližšie
sa s projektom.
Ing. Hečko – pri odsúhlasení prác naviac je potrebné mať vyčíslenú ich predpokladanú cenu
- stavba sa buduje na podloží, ktoré je smetisko, je predpoklad, že sa vyskytne viac
problémov, ako pri prestavbe základnej školy
Ing. Baďura –zabezpečiť stavebný dozor na stavbe
HB) Informácia starostu obce k druhému bodu listu Ing. Čípela: Pozemok pred penziónom
(terasa) má v nájme K. Poláčková – majiteľka Penziónu Rosenthal. Obec Ružindol oslovila
v roku 2012 so zámerom rekonštrukcie terasy. Toto bolo prejednávané na komisii stavebnej,
územného plánovania, poľnohospodárstva a životného prostredia dňa 11.07.2012. Poslanci
boli o jej záveroch informovaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.08.2012. Obec
následne vydala podľa predloženej dokumentácie (rozoberateľná terasa) súhlas k oznámeniu
o drobnej stavbe. Stavba sa začala realizovať v máji 2013. Podmienka dodržať líniu chodníka,
neparkovanie pred terasou a vybudovanie 5 parkovacích miest.
Ing. Pokrývková – otázka k možnosti pevnej stavby na prenajatom pozemku
Starosta obce – je to možné so súhlasom vlastníka pozemku ( § 58 a 139 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. z.)
I/ K. Poláčková, Zvončín 211 – Žiadosť o vydanie súhlasu k stavebnému povoleniu
terasy a žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy
K. Poláčková požiadala obec, z dôvodu zmeny pôvodného zámeru rekonštrukcie terasy
(pevná strecha, mobilné sklené okná), o vydanie súhlasného stanoviska k stavebnému
povoleniu a o úpravu nájomnej zmluvy.
J) Ing. Juraj Rožník, Ružindol č. 481 – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v budove č. 142 (zadná časť) a žiadosť o poskytnutie zľavy z nájomného
V objekte plánuje žiadateľ zriadiť podporný sklad pre obchody s detským oblečením a žiada
znížiť nájom za 1 m2 na 13,00 € z terajších 20,00 €/ 1 m2. Starosta obce upozornil, že v zadnej
časti funguje momentálne umiestnený zberový dvor.
Ing. Hečko – v zmluve stanoviť podmienku strpenia zberového dvora
K) Obnova verejného osvetlenia v obci Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na riešenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia v obci formou prenájmu verejného osvetlenia + bezplatný prevod
svietidiel do majetku obce na konci zmluvného vzťahu a podal bližšie informácie o projekte.
L/ Ing. Stanislav Pecko a Ing. Daniela Pecková, Ružindol č. 22
• Žiadosť o spätný odkúp nehnuteľnosti parcela č. 614 – predaj nie je možný
realizovať obcou Ružindol, nakoľko nie je vlastníkom uvedenej parcely

• Žiadosť o spätný odkúp nehnuteľnosti parcela č. 671/4 (cesta medzi Novým
Víchorom a ulicou pri MŠ) – predaj nie je možný realizovať z dôvodu nezabezpečenia
prístupu k uvedenej parcele.
• Žiadosť o opravu územného plánu – pozemok parcela č. 671/1 – žiadosť bude
zaradená pri otvorení územného plánu
M/ Jozef Ozvald, Ružindol č. 181 – žiadosť o odkúpenie záhrady parcela č. 758/1
o výmere 529 m2
Po prerokovaní na komisii finančnej, obchodu a služieb bol navrhnutý spôsob predaja
uvedenej parcely osobitným zreteľom za cenu 15,00 €/m2.
(Podmienka schváliť zámer predaja majetku osobitným zreteľom 3/5 všetkých poslancov = 6)
N/ Matej Domorák, Ružindol č. 65 – žiadosť o vysporiadanie pozemku parcela č. 515/4
o výmere 740 m2
Na pozemok bol dňa 27.05.2013 vypracovaný Geometrický plán č. 19/2013.
Po prerokovaní na komisii finančnej, obchodu a služieb bol navrhnutý spôsob predaja
uvedenej parcely osobitným zreteľom. Cenu pod rodinným domom stanoviť na 1,00 €/m2
a cenu priľahlého pozemku na 15,00 €/m2.
(Podmienka schváliť zámer predaja majetku osobitným zreteľom 3/5 všetkých poslancov = 6)
O) Školský autobus – prenájom autobusu TJ Družstevník Ružindol a jeho využitie na
školský autobus (požiadavka základnej školy).
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zámer zriadiť v obci školský
autobus, ktorý bude slúžiť na dopravu žiakov v školskom obvode. Autobus nutne potrebuje
nové pneumatiky a zabezpečiť bežnú údržbu. Starosta obce preto navrhol vyčleniť z rozpočtu
obce finančnú čiastku 3 500,00 € na vykrytie týchto nákladov. Vodičom autobusu bude
zamestnanec školy Miloš Zanco, ktorý v súčasnosti absolvuje vodičský kurz. Náhradným
vodičom bude Peter Uhlár. V autobuse škola zabezpečí dozor nad deťmi.
Autobus bude aj naďalej využívať telovýchovná jednota, organizácie pôsobiace v obci
a seniori.
P/ Informácia starostu obce:
- o pripravovanom II. ročníku Ružindolského leta pre deti od 08.07. do 23.08.2013
- o riešení havarijnej situácie el. rozvodov v základnej škole (podaný projekt na riešenie
havarijnej situácie na Obvodný úrad Trnava – odbor školstva, spolufinancovanie obce
8 000,00 €)
- o Malokarpatských športových hrách detí základných škôl, ktoré sa konali v obci
12.júna
- o sťažnosti obyvateľov žijúcich za Družstevnou ulicou na neriešenie problému
nadmernej prašnosti a hlučnosti firmy Rupos s.r.o.
Bod č. 7/Diskusia
Ing. Stanislava Pokrývková – otázka k vybudovaniu inžinierskych sietí pri Michalákových
za základnou školou (Záplotné)
Starosta obce – pozemky v uvedenej lokalite sú v súkromnom vlastníctve; v územnom pláne
sú to pozemky určené na IBV; obec zatiaľ neplánuje v tejto časti riešiť inžinierske siete z
dôvodu nedostatku finančných zdrojov
Ing. Stanislava Pokrývková – požiadavky na vyčistenie jarkov a kanálov v obci

Bod č. 8/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Ing. Stanislava Pokrývková

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 11.04.2013

Uzn. č. 18/2013 – splnené
Uzn. č. 19/2013 – splnené
Uzn. č. 20/2013 – splnené
Uzn. č. 24/2013 – splnené
Uzn. č. 25/2013 – plní sa priebežne
Uzn. č. 26/2013 – plní sa priebežne
Uzn. č. 27/2013 – splnené
Uzn. č. 28/2013 – splnené
Uzn. č. 29/2013 – plní sa priebežne

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 24. júna 2013 v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku ukončených
kontrol ku dňu konania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje po prerokovaní Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2013
2. poveruje hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly v súlade so schválených plánom
kontrolnej činnosti
Zodpovedný: HK obce
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012
3. správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 a dodatok správy audítora
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
4. Výročnú správu obce Ružindol za rok 2012
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2012 vo výške
158 837,35 € na tvorbu rezervného fondu.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce na:
1. splácanie úveru VUB a.s. na rok 2013 vo výške 25 716,00 €
2. splácanie úveru Prima banka a.s. na rok 2013 vo výške 29 880,00 €
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení na území obce Ružindol.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: od 01.09.2013
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

+
6

0

0

Uzn. č. 37/2013
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. 2/2013.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s prijatím úveru vo výške 100 000,00 € na financovanie rekonštrukcie obecného
úradu, kultúrneho domu, sobášnej miestnosti a iných investícií obce.
b) súhlasí so zaručením úveru na financovanie rekonštrukcie obecného úradu, kultúrneho
domu, sobášnej miestnosti a iných investícií obce blankozmenkou.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
4

1

1

Uzn. č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednaním s VUB a.s. ohľadne podpisu úverovej
zmluvy vo výške 100 000,00 € na financovanie rekonštrukcie obecného úradu, kultúrneho
domu, sobášnej miestnosti a iných investícií obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
4

1

1

Uzn. č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi, Farský úrad
Ružindol č. 1, o finančný dar vo výške 6 000,00 € pri realizácii osadenia nového osvetlenia do
kostola sv. Bartolomeja v Ružindole a poveruje hlavnú kontrolórku obce a komisiu finančnú,
obchodu a služieb preverením možnosti poskytnutia tejto dotácie.
Zodp: HK, predseda komisie
Termín: do nasl. zasadnutia obecného zastupiteľstva

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

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením záložného práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV
č. 800, parcela č. 212 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 980 m2- stavba so súpisným
číslom 130, popis stavby: Kultúrny dom + obradná miestnosť a poveruje starostu obce
podpísaniu Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
5

1

0

Uzn. č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 6 000,00 € na
projekt Kamerový systém v obci Ružindol.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
5

1

0

Uzn. č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 15 280,98 € na
vybudovanie priechodu pre chodcov v obci Ružindol.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
+
5

0

1

Uzn. č. 44/2013
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 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 registra „C“ 236/1 – zastavané plochy o výmere 337 m2
a novovzniknutá parcela registra „C“236/3 (zastavané plochy – rodinný dom) o výmere 422
m2, katastrálne územie obec Ružindol obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288
Obchodného zákonníka v z. n. p.
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako
celku nasledovne:
I. PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Obchodnú verejnú súťaž vyhlási Obec Ružindol, 919 61 Ružindol 130, zast. Ing. Vladimírom
Púčikom, starostom obce, IČO: 00312941, podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. a podľa článku IV, bodu B 6a) Zásad o hospodárení s majetkom obce
Ružindol, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva
k nehnuteľnostiam v k.ú. Ružindol za týchto podmienok:
1. Predávajúci(budúci vyhlasovateľ)
Obec Ružindol, zast. Ing. Vladimírom Púčikom, starostom obce, IČO : 00312941
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
2.1 Predaj nehnuteľností, vytvorené podľa geometrického plánu č. 17/2009, úradne overený
Správou katastra Trnava dňa 12.06.2009, pod číslom 457/2009, a to :
- novovzniknutá parcela registra „C“ 236/1 – zastavané plochy o výmere 337 m2
- novovzniknutá parcela registra „C“ 236/3 (zastavané plochy – rodinný dom) o výmere
422 m2
obe v katastrálnom území Ružindol, obec Ružindol ako celok.
2.2 Cieľom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej
zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam uvedených v bode 2.1 s víťazom súťaže.
3. Charakteristika predmetnej nehnuteľnosti
3.1 Nehnuteľnosť sa nachádza v radovej zástavbe, na hlavnej ulici. K pozemku sú prístupné
inžinierske siete, a to elektrické vedenie, plyn, obecná voda a kanalizácia.
3.2 Miestnu obhliadku predmetu súťaže je možné vykonať po predchádzajúcom dohovore
na telefónnom čísle: 0903 430906 (Ing. Vladimír Púčik.).
3.3 Oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu súťaže ( list vlastníctva, kópia
katastrálnej mapy, príp. inými písomnosťami viažucimi sa na predmet súťaže) je možné
osobne priamo na adrese vyhlasovateľa súťaže.
4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Púčik
Číslo telefónu: 0903 430906, 033/5549121
E-mail: starosta@ruzindol.sk
Fax: 033 / 5549311
5. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:
Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí
obsahovať:
5.1 názov a sídlo, IČO navrhovateľa – ak ide o právnickú osobu, číslo účtu,
5.2 meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, číslo účtu,
rodné číslo – ak ide o fyzickú osobu
5.3 meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského

oprávnenia, číslo účtu, IČO – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ)
5.4 presná identifikácia predmetu žiadosti o kúpu,
5.5 návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť, ktorá sa musí rovnať, alebo byť vyššia ako minimálna
navrhovaná kúpna cena,
5.6 spôsob úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa
naraz, do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a to na
základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ
najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu
najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny,
5.7 vyhlásenie navrhovateľa, že v prípade, ak neuhradí v lehote dohodnutej v bode 5.6 (tzn.
do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa
za to, že obe strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje,
5.8 vyhlásenie navrhovateľa podľa príloh, ktoré sú súčasťou podmienok účasti v súťaži a sú
súčasťou materiálov uverejnených vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na
www.ruzindol.sk, úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači,
5.9 záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
5.10 návrh zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podmienok, doplnený o chýbajúce údaje,
podpísaný navrhovateľom.
6. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
6.1 Navrhovateľ je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100,00 EUR prevodom na
účet vyhlasovateľa súťaže. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom odpis
prevodného príkazu. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet
vyhlasovateľa vedený vo VÚB, a.s., Trnava, číslo účtu: 5921212/0200.
6.2 Vybratému navrhovateľovi bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny.
6.3 Neúspešným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 30 dní odo dňa
ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude
zábezpeka vrátená navrhovateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú
alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.
6.4 V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým navrhovateľom z
dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na
základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa – príloha.
6.5 Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom výpis z obchodného
registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako
1 mesiac. Doklad musí byť predložený ako originál alebo v overenej fotokópii.
6.6 Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.
Fyzické osoby – podnikatelia sú povinní predložiť spolu s návrhom originál resp. overenú
fotokópiu výpisu živnostenského oprávnenia - nie staršie ako 1 mesiac.
6.7 Navrhovatelia sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade
právnickej osoby) o tom, že navrhovateľ nemá záväzky voči obci Ružindol – príloha.
6.8 Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.
6.9 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže
na predkladanie návrhov.
6.10 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty
stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.
6.11 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
6.12 Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne obce Ružindol, alebo zaslaný na
adresu Obec Ružindol, Ružindol 130, 919 61 Ružindol, v zalepenej obálke s uvedením mena
a poštovej adresy s označením :
„Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“
„pozemok parcela číslo ..............................“,

v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke
vyhlasovateľa, úradnej tabuli a v regionálnej tlači.
V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia
poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
6.13 Všetky podklady a prílohy potrebné k vypracovaniu súťažného návrhu budú súčasťou
vyhlásenia OVS a bude možné ich stiahnuť z internetovej stránky obce www.ruzindol.sk,
alebo si ich môžu záujemcovia prevziať osobne na Obecnom úrade v Ružindole.
6.14 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú uverejnené na úradnej tabuli mesta, ako aj na
internetovej stránke v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
6.15 Úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku.
6.16 Vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ uzatvoria kúpnu zmluvu do 60 dní odo dňa
vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že návrh kúpnej zmluvy
predložený vyhlasovateľom nebude víťazným navrhovateľom podpísaný v lehote 60 dní odo
dňa schválenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže, platí domnienka, že víťazný
navrhovateľ sa vzdal práva na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
6.17 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú
súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy písomne vyrozumení.
Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
6.18 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ navrhovateľom do 15 dní od
rozhodnutia o odmietnutí.
6.19 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z
hľadiska vyhlásených požiadaviek, vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
6.20 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho
návrhu. V prípade jej predĺženia uverejní túto zmenu na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
6.21 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto
obchodnej verejnej súťaži a navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady s ich
účasťou v súťaži.
6.22 Vyhlasovateľ upozorňuje navrhovateľov obchodnej verejnej súťaže, že v prípade, ak s
úspešným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže nebude uzavretá zmluva z dôvodu, že z
jeho strany neboli dodržané podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo z iných dôvodov, na
základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, je možnosť uzavretia zmluvy s
ďalším navrhovateľom v poradí, ktoré určila komisia vo svojom vyhodnotení obchodnej
verejnej súťaže.
7. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom:
Minimálna navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti je 50,00 eur / 1 m.2
8. Uzávierka na podávanie súťažných návrhov:
Súťažné návrhy je možné podávať do 30 pracovných dní (do 12.09.2013 do 10:00 hod.
vrátane) odo dňa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.
Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená podľa schválených podmienok najneskôr do 31. júla
2013 na internetovej stránke obce Ružindol, t.j. www.ruzindol.sk, ako aj na úradnej tabuli
obce Ružindol a v regionálnej tlači.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, návrh zmluvy a prílohy potrebné na vyplnenie budú
uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa a na úradnej tabuli obce Ružindol.
b) poveruje starostu obce vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž v zmysle schválených podmienok
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: do 31. júla 2013
Hlasovanie:

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

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo poveruje komisiu finančnú obchodu a služieb posúdením súťažných
návrhov k 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 registra „C“ 236/1 –
zastavané plochy o výmere 337 m2 a novovzniknutá parcela registra „C“236/3 (zastavané
plochy – rodinný dom) o výmere 422 m2, katastrálne územie obec
Zodp: predseda komisie
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že akékoľvek zmeny pri stavbe Zberný dvor, ktoré sa
dotýkajú zmien ceny diela, akékoľvek dodatky k Zmluve o dielo k danej stavbe musia byť
vopred pred ich uskutočnením odsúhlasené obecným zastupiteľstvom.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:
+
+
+
+
+
+
6

Uznesenie nebolo prijaté

Uzn. č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje kontrolnú komisiu pri stavbe Zberného dvora v obci a pri
projekte Rekonštrukcia kultúrneho domu, obecného úradu a sobášnej miestnosti v zložení:
Ing. Igor Baďura, Ing. Anton Čípel, Ing. Ľubomír Hečko a Ing. Ladislav Vysoký s právom
schváliť práce naviac.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

+
6

0

0

Uzn. č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníčkam obecného úradu zasielať elektronicky (mailom)
zápisy z Kontrolných dní na stavbe Zberný dvor poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej
kontrolórke obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preverením situácie ohľadom stavby terasy, či
boli splnené všetky zákonné ustanovenia. Podľa skutkovej podstaty navrhnúť obecným
zastupiteľstvom riešenia.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so stavbou Rekonštrukcia letnej terasy na parcele č. 300/7, k. ú.
Ružindol, o výmere 16500 x 6120 mm v zmysle predloženej dokumentácie.
Zodp: starosta obce,
Termín: ihneď pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
5

0

1

Uzn. č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu k Zmluve o nájme dodatkom, s nájomcom Klaudia
Poláčková - Penzión Rosenthal. Zmena sa týka určenia presnej výmery užívaného pozemku
a podmienkou vybudovať 5. parkovacích miest.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 01.07.2013
Hlasovanie:

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

ZA:
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
5

0

1

Uzn. č. 52/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom zadnej časti budovy č. 142 na základe žiadosti
Ing. Juraja Rožníka, Ružindol č. 481 za cenu 20,00 €/rok/m 2. Poveruje starostu obce
dojednaním podmienok v nájomnej zmluvy:
- strpenie zberového dvora podľa potreby prenajímateľa
- možnosť napojenia inžinierskych sietí zo Záhumenskej ulice
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vypísaním verejného obstarávania v zmysle
Zákona o verejnom obstarávaní na projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci Ružindol“.
Zodp: starosta obce,
Termín: ihneď pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 54/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Pecka a Ing. Daniely Peckovej, Ružindol č.
22 o spätný odkúp nehnuteľnosti parcela č. 614 (INAAP) o výmere 722 m2.
b) poveruje starostu obce oznámiť žiadateľovi, že nie je vlastníkom uvedenej parcely,
a preto nie je možné predaj zrealizovať.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 55/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Pecka a Ing. Daniely Peckovej, Ružindol č.
22 o spätný odkúp nehnuteľnosti parcela č. 671/4 o výmere 240 m2.
b) nesúhlasí s odpredajom uvedenej parcely z dôvodu nemožnosti zabezpečenia prístupu
k parcele č. 671/4.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 56/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a)
berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Pecka a Ing. Daniely Peckovej, Ružindol č.
22 o opravu územného plánu obce Ružindol – pozemok parcela č. 671/1 o výmere 250
m2 . Pri otvorení územného plánu bude pozemok parcela č. 671/1 v zmysle žiadosti
zaradený.
Zodp: starosta obce,
Termín: ihneď pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 57/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku v zmysle žiadosti Jozefa Ozvalda a manželky Heleny, bytom
Ružindol 181 - parcela registra „C“ č. 758/1 o výmere 529 m2 , katastrálne územie Ružindol,
je v podmienkach obce Ružindol prípad hodný osobitného zreteľa (dlhodobé užívanie
majetku žiadateľom) podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 15,00 €/ m2
c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 58/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku v zmysle žiadosti Mateja Domoráka, bytom Ružindol 65 parcela registra „E“ č. 515/4 o výmere 740 m2, katastrálne územie Ružindol, je v podmienkach
obce Ružindol prípad hodný osobitného zreteľa (dlhodobé užívanie majetku žiadateľom)
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce nasledovne:
15,00 €/m2 za nezastavanú časť pozemku
1,00 €/m2 za pozemok pod rodinným domom (zastavaná časť)
c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 59/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s uzatvorením Zmluvy o nájme autobusu TJ Družstevník Ružindol za účelom
jeho využitia ako školského autobusu, doba nájmu: do 31.08.2014,
cena nájmu: bezodplatne.
b) poveruje starostu podpisom nájomnej zmluvy,
c) vyčleňuje z rozpočtu obce čiastku 3 500,00 € na bežnú údržbu autobusu
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 60/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce:
- o pripravovanom II. ročníku Ružindolského leta pre deti od 08.07. do 23.08.2013
- o riešení havarijnej situácie el. rozvodov v základnej škole (podaný projekt na riešenie
havarijnej situácie na Obvodný úrad Trnava – odbor školstva, spolufinancovanie obce
8 000,00 €)
- o Malokarpatských športových hrách detí základných škôl, ktoré sa konali v obci 12.júna
- o sťažnosti obyvateľov žijúcich za Družstevnou ulicou na neriešenie problému nadmernej
prašnosti a hlučnosti firmy Rupos s.r.o.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Pavol Drobný

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

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

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

+
+
+
+
6

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Ing. Stanislava Pokrývková

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

Zapísala: Svetlana Szudová

