Z Á P I S N I C A č. 4/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 1. decembra 2016 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 zasadnutia OZ
4. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015
a dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou k 31.12.2015
5. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2019 a k návrhu rozpočtu
pre rok 2017
7. Návrh rozpočtu pre rok 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018 - 2019
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
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 Stanislava Konečná a Štefan Morong.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 08.09.2016 vykonal starosta obce.
(Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Správa o výsledkoch ukončených kontrol ku dňu konania zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu hlavnej
kontrolórky o výsledkoch ukonečných kontrol ku dňu konania obecného zastupiteľstva.

Bod č. 4/ Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015
a dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou k 31.12.2015
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora o overení
Konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou k 31.12.2015, 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/ Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 3/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Ružindol.
Bod č. 6/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2019 a k návrhu
rozpočtu pre rok 2017
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2019 a k návrhu rozpočtu pre rok 2017.
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť v navrhovanej podobe
ako záväzný a na roky 2018 - 2019 ako nezáväzné ukazovatele viacročného rozpočtu.
Bod č. 7/ Návrh rozpočtu pre rok 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018 - 2019
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie Návrh rozpočtu pre rok
2017 a návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019.
Bod č. 8/ Rôzne
A/ Rozpočtové opatrenia obce
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva rozpočtové opatrenia obce č. 5, 6 a
7/2016.
B/ Edita Hullová a Ján Hulla, Ružindol 159 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku o výmere 166 m2 v zmysle Geometrického plánu na zameranie stavby rodinného domu
par. č. 300/5 a oddelenie pozemkov parc. č. 300/6; /12; /13 č. 69/2016.
Na základe predloženej žiadosti a vzhľadom k frekventovanosti úseku, poslanci obecného
zastupiteľstva poverili starostu obce a Komisiu stavebnú, územného plánovania
poľnohospodárstva a životného prostredia zadať vypracovanie jednoduchej štúdie vybudovania
chodníka v danej lokalite a následne posúdiť jeho vhodnosť z hľadiska bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky.
C/ Dohoda o preložke plynárenského zariadenia /prekládka plynovodu Schiffer/
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva, z dôvodu prerušenia vkladu
Okresným úradom Trnava – katastrálnym odborom, číslo vkladu V7449/16, na schválenie
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa ust. § 151 n a násl.
Občianskeho zákonníka medzi Obcou Ružindol a SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825
11 Bratislava.
D/ Rezervný fond obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o dofinancovanie
Rekonštrukcie detských ihrísk v obci z rezervného fondu vo výške 326,60 €.

E/ Informácia starostu obce:
- o zrealizovaných a pripravovaných akciách:
 Vysadenie cca 80 stromov v obci v spolupráci so ZŠ s MŠ Ružindol
 Rekonštrukcia detského ihriska v Hornom parku a vysadenie živého plota od hlavnej cesty
 Privítanie Mikuláša v obci - 6.12.2016
 19. ročník Volejbalového turnaja - 10.12.2016
 Vianočné tvorivé dielne - 14.12.2016
 Vianočné trhy - 17.12.2016
 Turnaj predprípraviek – 17.12.2016
 Posviacka mladých vín – 27.12.2016
 Ohňostroj - 31.12.2016
F/ Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali aj:
- stavom verejného priestranstva časť parcely č. 522/1 - ulička medzi rodinnými domami
s. č. 58 a s. č. 66, ktorá je počas trvalých dažďov zatopená a neprechodná
- možnosťou podať výzvu na Rozšírenie kapacít MŠ /vo vydanej výzve obec Ružindol nespĺňa
stanovené kritériá/
- stavom verejných priestranstiev v obci / parkovanie v obci, čierne skládky/
Bod č. 9/ Diskusia
A/ Štefan Morong: - pozvánka na koncert Suchovského speváckeho zboru v Kostole Sv.
Bartolomeja dňa 8.1.2017
- otázka k stavu osadenia zvodidiel pri Hornom parku
Starosta obce: podľa informácie TTSK prebieha výberové konanie na zhotoviteľa. Ich osadenie
by malo byť zrealizované v roku 2017.
- požiadavka na preverenie možnosti osadenia meračov rýchlosti v obci, alebo dopravnej značky
„30“ pri základnej škole a zistenie nákladov na ich osadenie
B/ Bc. Beáta Morongová: - otázka k termínu dokončenia dopravného ihriska v materskej škole
Starosta obce: z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok /maľovanie čiar na asfalte/
bude dopravné ihrisko dokončené v roku 2017.
C/ Stanislava Konečná: - otázka k pokračovaniu prác na rekonštrukcii Domu smútku
Starosta obce: práce boli prerušené z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok, budú
pokračovať v roku 2017 /fasáda, oprava terasy, vybudovanie WC/. Na jar budú na vybudovanej
ploche „zhromaždiska“ osadené aj lavičky. V dome smútku bol opravený katafalk /doplnenie
chladiacej zmesi/.
- nahlásenie nesvietenia verejného osvetlenia pred s.č. 85 /Herchl/
- požiadavka na zaslanie výzvy v zmysle stavebného zákona stavebníkovi Miroslava Gregušová,
Dubová, parcela 646/1 a parcela č. 648/10 na úpravu stavebného pozemku /pozemok pri
rodinnom dome s.č. 528/
- otázka k oprave výtlkov pri predajni COOP Jednota
Starosta obce: po zistení majetko-právnych vzťahov pozemku sa oprava výtlkov bude riešiť
priebežne, podľa dostupných fin. prostriedkov.
D/ Mgr. Miloslava Viskupičová, Ružindol 373: - otázka k ozvučeniu na cintoríne a vybudovania
zásteny na terase domu smútku od hlavnej cesty

Starosta obce: ozvučenie celého cintorína nie je plánované, počíta sa s ozvučením obradov pri
dome smútku. Vhodnosť vybudovania zásteny terasy domu smútku od hlavnej cesty bude
posúdené architektom /vizualizácia/.
E/ Miloslav Domorák, predseda TJ Družstevník Ružindol: - vyslovil nesúhlas so schválenou
výškou dotácie pre TJ Družstevník Ružindol a pohoršenie nad neúčasťou predstaviteľov obce na
futbalových zápasoch /Memoriál E. Mihálka, Hodový futbalový zápas/.
Starosta obce: „Neúčasť nemusí znamenať nezáujem, či chladný vzťah k športu.“ Dotácia je len
doplnkovým zdrojom príjmu. Obec okrem finančnej dotácie zabezpečuje pre TJ pravidelné kosenie
ihriska a jeho údržbu, osvetlenie areálu, v prípade záujmu ponúka možnosť využívania obecného
autobusu, financuje mládežníckych trénerov... TJ má areál vo výpožičke, kde má uvedené aj určité
povinnosti /napr. chrániť majetok pred poškodením, starať sa o jeho prevádzkový stav/. TJ má
možnosť získať prostriedky aj z iných zdrojov napr. z prenájmu reštauračného zariadenia. Žiadali
sme predložiť predbežné vyúčtovanie dotácie za rok 2016 a zámer na rok 2017, toto nebolo zo
strany TJ do dnešného dňa uskutočnené. Po predložení zámeru a jeho posúdení nie je vylúčená
zmena rozpočtu.
Poslanci obecného zastupiteľstva požiadali predsedu TJ predložiť Špecifikáciu požiadaviek na rok
2017.
F/ Ján Kojs, Ružindol 360: - otázka k používaniu pyrotechniky mimo Silvestra
Starosta obce: používanie môže byť upravené VZN, ale je nereálne jeho kontrolovanie. Každé
použitie pyrotechniky /mimo Silvestra/ musí byť vopred povolené obecným úradom /oslavy,
svadby..../
- požiadavka na otočenie ampliónu miestneho rozhlasu do uličky /s.č. 360/ a na osadenie zrkadla
pri výjazde na Záhumenskú I od M. Schiffera s.č. 386
Starosta obce: možnosť ozvučenia resp. umiestnenia ampliónu miestneho rozhlasu v danej
lokalite preveríme. Križovatka pri s.č. 386 /Schiffer/ je dostatočne prehľadná, pokiaľ tam
neparkujú motorové vozidlá. Oslovíme majiteľov, aby neparkovali na miestnej komunikácii, ale na
svojich pozemkoch.
Bod č. 10/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Stanislava Konečná

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

Štefan Morong

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 08.09.2016

Uzn. č. 36/2016 – v plnení
Uzn. č. 38/2016 – splnené
Uzn. č. 39/2016 – splnené
Uzn. č. 40/2016 – v plnení
Uzn. č. 41/2016 – splnené
Uzn. č. 42/2016 – splnené
Uzn. č. 43/2016 – v plnení
Uzn. č. 44/2016 – splnené
Uzn. č. 45/2016 – splnené
Uzn. č. 47/2016 – splnené

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 1. decembra 2016 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o ukončených kontrolách 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
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2015 a dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2015.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01.01.2017
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na
roky 2018 – 2019 a k návrhu rozpočtu pre rok 2017.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje rozpočet Obce Ružindol na rok 2017
b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 až 2019
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
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 53/2016
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. 5/2016 a 6/2016.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 54/2016
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. 7/2016.
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
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce a Komisiu stavebnú, územného plánovania,
poľnohospodárstva a životného prostredia zadaním vypracovania jednoduchej štúdie ohľadne
vybudovania chodníka v lokalite od rodinného domu Ružindol s.č. 159 po poštu, časť par. č.
300/7 a následným posúdením jeho vhodnosti z hľadiska bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky.
Zodp: starosta obce, Komisia stavebná ÚP, poľnohospodárstva a ŽP
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
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa ust. §
151 n a násl. Občianskeho zákonníka medzi Obcou Ružindol a SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č.
21/2015 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia plynovodu na KNE
p.č. 300/107 a KNC p.č. 646/2 zo dňa 17.03.2015, vyhotoveného firmou GEOWAY, s.r.o.
Biely Kostol, katastrálne územie: Ružindol, v prospech SPP distribúcia a.s. Mlynské nivy
44/b, Bratislava.
b) poveruje starostu obce spracovaním všetkých potrebných právnych opatrení
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a podpisom Dodatku č. 2 k Zmluve
o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa ust. § 151 n a násl. Občianskeho zákonníka
medzi Obcou Ružindol a SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Počet hlasov:

+
+
+
8

0

0

Uzn. č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu obce vo výške 326,60 € na
dofinancovanie rekonštrukcie detských ihrísk v obci Ružindol a následnú úpravu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 8/2016.
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
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preverením možnosti osadenia meračov rýchlosti
resp. semafórov na zníženie rýchlosti v obci a zistením predpokladaných nákladov na ich osadenie.
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
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Stanislava Konečná

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

Štefan Morong

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

Zapísala: Svetlana Szudová

