Z Á P I S N I C A č. 4/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 23. septembra 2013 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
4. Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2012
5. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce k 30.06.2013
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 Š. Morong, Ľ. Šalgovič.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 24.06.2013 vykonal starosta
obce. ( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Správa o výsledku ukončených kontrol ku dňu konania OZ
Kontrolórka obce predložila poslancom Správu o výsledku ukončených kontrol ku dňu
konania obecného zastupiteľstva.
Bod č. 4/ Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2012
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora
o overení Konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2012, 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).

Bod č. 5/ Rozbor rozpočtového hospodárenia obce k 30.06.2013
Starosta obce vyhodnotil hospodárenie obce Ružindol za prvý polrok 2013.
Správa obsahovala:
- plnenie príjmov k 30.06.2013
- čerpanie výdavkov podľa programov k 30.06.2013
- monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2013
Bod č. 6/ Rôzne
A/ VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh VZN č. 3/2013
Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Ružindol spracovaný v zmysle zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a predpisov.
B/ Vyradenie majetku obce z dôvodu škody – poistná udalosť autobusová zastávka
Dolný koniec
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na vyradenie majetku obce
z dôvodu škody (poistnej udalosti na autobusovej zastávke Dolný koniec) a to:
- 2 ks informačná vitrína
- autobusová čakáreň (Dolný koniec)
C/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o rozpočtovom opatrení
č. 3/2013, 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.
D/ Rekonštrukcia OcU, KD a sobášnej miestnosti
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o začatí rekonštrukcie OcU, KD
a sobášnej miestnosti v zmysle projektu investora SIEA Bratislava – Zníženie energetickej
náročnosti objektu Obecného úradu Ružindol.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili práce mimo projektu:
- výmena strechy na kultúrnom dome
- výmena starých radiátorov v budove obecného úradu
- žalúzia na budove obecného úradu
- prestavba sociálnych zariadení a šatne v kultúrnom dome
- modernizácia sociálnych zariadení a kancelárií v budove obecného úradu
- oprava kanalizácie v kultúrnom dome
- výmena elektrických rozvodov v objekte
- bleskozvod na budove obecného úradu
- opravy stien v suteréne kultúrneho domu
- rekonštrukcia verejného priestranstva pred OcU a za kultúrnym domom (fontána)
E/ Rímskokatolícka cirkev sv. Bartolomeja, Ružindol č. 1 – Žiadosť o finančný dar
vo výške 6 000,00 € na nové osvetlenie do kostola
Starosta obce (po preverení možnosti poskytnutia dotácie) navrhol poskytnúť
Rímskokatolíckej cirkvi sv. Bartolomeja v Ružindole finančnú dotáciu vo výške 6 000,00 €
na nové osvetlenie Kostola sv. Bartolomeja v Ružindole (kultúrna pamiatka) po predložení
dokladov preukazujúcich vykonanie prác.
F/ Jozef Ozvald, Ružindol č. 181 – predaj záhrady parcela č. 758/1 o výmere 529 m2
Uznesením OZ č. 57/2013 zo dňa 24.06.2013 poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli
o predaji majetku Jozefovi Ozvaldovi, Ružindol č. 181 – p.č. 758/1 o výmere 529 m2,
k. územie: Ružindol, ako prípad hodný osobitného zreteľa a stanovilo cenu 15,00 €/m2.
Poslanci tento predaj schválili 3/5 všetkých poslancov.

G) Rozšírenie rozhlasu v obci Ružindol a verejného osvetlenia
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti rozšírenia obecného
rozhlasu v lokalite Záhumenská I a nové domy za Družstevnou ulicou (smer Dlhovská cesta)
v hodnote cca 8 000,00 €.
Financie potrebné na rozšírenie obecného rozhlasu navrhol získať presunom prostriedkov
v schválenom rozpočte z neúspešného projektu Rozšírenie vodovodu vo výške 7 122,00 €
a rozdiel dofinancovať z rezervného fondu.
Ďalej navrhol rozšíriť verejné osvetlenie v lokalite Záhumenská I a nové domy za
Družstevnou ulicou (smer Dlhovská cesta).
H/ Vybudovanie automatického zavlažovania futbalového ihriska
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na vybudovanie
automatického zavlažovania futbalového ihriska v hodnote cca 5 000,00 €. Finančné
prostriedky navrhol vyčleniť z rezervného fondu obce.
I/ Súbor „Rošindolčané“ – požiadavka na čižmy a klobúky
Štefan Morong požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o pridelenie finančných
prostriedkov na zakúpenie 15 párov čižiem pre ženy a 9 klobúkov pre mužov v hodnote
cca 2 310,00 €.
J/ Ivan Molnár, Ružindol 250 – Urbanistická štúdia - Možnosť výstavby rodinného
domu na „Záplotnom“
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o záujme p. Molnára postaviť
rodinný dom na „Záplotnom.“ Lokalita je v Územnom pláne obce Ružindol určená vo
výhľadovej situáacii na výstavbu. V súčasnosti tam nie sú žiadne inžinierske siete, ani
spevnená komunikácia, bez ktorej nie je možné vydať v danej lokalite stavebné povolenie.
Záujemca by si chcel zabezpečiť inžinierske siete na vlastné náklady len pre seba.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli p. Molnárovi preveriť možnosť napojenia
inžinierskych sietí cez predný pozemok rodičov. Taktiež ho upozornili na možnosť zaplavenia
pozemku z poľa, prašnosť, veternosť a blato z poľa na ceste, keďže sa pozemok nachádza na
poli, kde sa realizuje poľnohospodárska produkcia.
K/ Mgr.Tomáš Jurišič s manželkou, Ružindol 350 – Výstavba rodinného domu na
Záhumenskej ulici II ( dostupnosť inžinierskych sietí)
Manželia Jurišičoví sa zaujímali o možnosť napojenia elektrickej energie na Záhumenskej
ulici II, z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu.
Starosta obce – v súčasnosti napojenie nie je možné (nedostatočná kapacita trafostanice). Na
ZSE a.s. je u p. Baniča zadaný projekt na riešenie tejto situácie.
L/ Informácia starostu obce:
- o výsledku verejnej obchodnej súťaži – predaj prednej časti pozemku a budovou č. 142
- o začatí budovania kamerového systému v obci
- o vybudovaní priechodov pre chodcov
- o ukončení stavebnej časti na zbernom dvore v obci
- o zabezpečovaní dopravy žiakov z Bieleho Kostola školským autobusom
- o zbúraní domu pri cintoríne č.207 a pripravovaných terénnych úpravách (parkovisko)
- o poškodzovaní hroboch na obecnom cintoríne (riešené políciou)
- o realizácii pasportizácie obecného cintorína
Bod č. 7/Diskusia
Ing. Stanislava Pokrývková – požiadavka na častejšie vynášanie smetných košov
na cintoríne.

Štefan Morong upozornil na:
- neprehľadnosť križovatky pri fare (ibišteky pri fare pod zrkadlom bránia výhľadu; je
potrebné ich ostrihať resp. odstrániť)
- poškodený šindel na autobusovej čakárni na Víchori
- zlý stav chodníka (Švec – Morong)
Ľubomír Šalgovič – požiadavka na posunutie značky Ružindol
Bod č. 8/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Štefan Morong

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

Ľubomír Šalgovič

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 24.06.2013

Uzn. č. 31/2013 – splnené
Uzn. č. 33/2013 – splnené
Uzn. č. 34/2013 – splnené
Uzn. č. 35/2013 – splnené
Uzn. č. 36/2013 – splnené
Uzn. č. 38/2013 – splnené
Uzn. č. 39/2013 – splnené
Uzn. č. 40/2013 – plní sa priebežne
Uzn. č. 41/2013 – splnené
Uzn. č. 42/2013 – splnené
Uzn. č. 43/2013 – splnené
Uzn. č. 44/2013 – splnené
Uzn. č. 45/2013 – nesplnené
Uzn. č. 47/2013 – splnené
Uzn. č. 48/2013 – splnené
Uzn. č. 49/2013 – splnené
Uzn. č. 50/2013 – splnené
Uzn. č. 51/2013 – splnené
Uzn. č. 52/2013 – nesplnené
Uzn. č. 53/2013 – plní sa priebežne
Uzn. č. 54/2013 – splnené
Uzn. č. 55/2013 – splnené
Uzn. č. 57/2013 – splnené
Uzn. č. 58/2013 – splnené
Uzn. č. 59/2013 – splnené

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 23.septembra 2013 v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 61/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účelovú finančnú dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi
sv. Bartolomeja, Ružindol č. 1 vo výške 6 000,00 € na nové osvetlenie kultúrnej pamiatky
obce - Kostola sv. Bartolomeja v Ružindole. Dotácia bude poskytnutá po vykonaní prác
a predložení dokladov potrebných k zúčtovaniu (faktúra).
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. 62/2013
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. 63/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 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. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 64/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce vrátane
Monitorovacej správy k programovému rozpočtu k 30. 06. 2013.
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. 65/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci
Ružindol s účinnosťou od 09.10.2013.
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. 66/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyradením:
a) dlhodobého drobného hmotného majetku obce Ružindol (Informačná vitrína 2 ks) vo
výške 790,02 € z dôvodu škody na majetku (poistná udalosť na autobusovej zastávke Dolný
koniec).
b) dlhodobého hmotného majetku obce Ružindol ( Autobusová čakáreň) vo výške 381,50 €
z dôvodu škody na majetku (poistná udalosť na autobusovej zastávke Dolný koniec).
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. 67/2013
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. 3/2013.
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

1

0

Uzn. č. 68/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o začatí rekonštrukcie OcU, KD a sobášnej
miestnosti v zmysle projektu investora SIEA Bratislava – Zníženie energetickej náročnosti
objektu Obecného úradu Ružindol.
b) schvaľuje práce mimo projektu, ktoré budú hradené z rezervného fondu obce a úveru vo
VUB a to:
- výmena strechy na kultúrnom dome
- výmena starých radiátorov v budove obecného úradu
- žalúzia na budove obecného úradu
- prestavba sociálnych zariadení a šatne v kultúrnom dome
- rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení a kancelárií v budove obecného
úradu
- oprava kanalizácie v objekte
- výmena elektrických rozvodov v objekte kultúrneho domu
- bleskozvod na budove obecného úradu
- opravy stien v suteréne kultúrneho domu
- rekonštrukcia verejného priestranstva pred OcU a za kultúrnym domom (fontána)
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. 69/2013
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. 57/2013 zo
dňa 24.06.2013 predaj majetku obce Ružindol a návrh kúpnej zmluvy a to:
parcela č.: 758/1 – záhrada, o výmere 529 m2, katastrálne územie: Ružindol, pre kupujúceho
Jozef Ozvald a manželka Helena, bytom Ružindol 181 za cenu 15,00 €/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
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Ing. Stanislava Pokrývková
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

3/5 všetkých poslancov = 6

Uzn. č. 70/2013
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s rozšírením obecného rozhlasu v lokalite Záhumenská I a nové domy za
Družstevnou ulicou (smer Dlhovská cesta).
b) schvaľuje v súlade s ods. 2 písm. a/ §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky Rozpočtové opatrenie č. 4/2013.
c) schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 878,00 € na dofinancovanie rozšírenia
obecného rozhlasu v lokalite Záhumenská I a nové domy za Družstevnou ulicou (smer
Dlhovská cesta).
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:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 71/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozšírením verejného osvetlenia v lokalite Záhumenská
I a nové domy za Družstevnou ulicou (smer Dlhovská cesta) a poveruje starostu obce
prípravou realizácie stavby - rozšírenia verejného osvetlenia.
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:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 72/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 1 728,00 € na
úhradu faktúry vs: 1013301, firme V. Slíž, Trnava za odvodňovací žľab na Zbernom dvore.
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:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 73/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce vo výške 2 000,00 € na
pasportizáciu obecného cintorína (firma TOPSET Solutions Stupava s.r.o.)
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:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 74/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie automatického zavlažovania futbalového
ihriska. Finančné prostriedky vo výške 5 000,00 € na automatické zavlažovanie schvaľuje
použiť z rezervného fondu.
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:

ZA:
+
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

1
+
7

0

1

Uzn. č. 75/2013
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o neúspešnej obchodnej verejnej súťaže –
Predaj nehnuteľnosti ako celku; 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 Ružindol vytvorené podľa Geometrického plánu
č. 17/2009.
b) schvaľuje zámer predaja majetku obce Ružindol a to:
Predaj nehnuteľnosti ako celku; 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 Ružindol vytvorené podľa Geometrického plánu

č. 17/2009.
c) schvaľuje spôsob predaja majetku uvedeného v bode b) tohto uznesenia a to priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení
d) poveruje obecný úrad aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie
všeobecnej hodnoty majetku obce uvedeného v bode b)
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:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 76/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce:
- o začatí budovania kamerového systému v obci
- o vybudovaní priechodov pre chodcov
- o ukončení stavebnej časti na zbernom dvore v obci
- o zabezpečovaní dopravy žiakov z Bieleho Kostola školským autobusom
- o poškodzovaní hroboch na obecnom cintoríne (riešené políciou)
- o zbúraní domu pri cintoríne č.207 a pripravovaných terénnych úpravách (parkovisko)
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:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Štefan Morong

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

Ľubomír Šalgovič

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

Zapísala: Svetlana Szudová

