Z Á P I S N I C A č. 2/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 26. mája 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
Kontrola uznesení
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010 – záverečný účet obce za rok 2010
Správa audítora k rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2010, stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu
6. Výročná správa obce Ružindol za rok 2010
7. Financovanie rekonštrukcie základnej školy - Ekofond
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Na hlasovaní nebol prítomný Štefan Morong.

Zdržal sa: 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. Ladislav Vysoký.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 27. 01. 2011 previedol
starosta obce. ( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2010 za rok 2010 previedol starosta obce, ktorý
v prípade nejasností a pripomienok zo strany poslancov podal vysvetlenie.
Bod č. 4/ Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010 – záverečný účet obce za rok
2010
Rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2010 previedol starosta obce.
Ing. Ružena Horváthová, hlavná kontrolórka obce, podala vysvetlenie poslankyni Ing.
Stanislave Pokrývkovej ohľadne záväzkov obce z obchodného styku.
Bod č. 5/ Správa audítora k rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2010, stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2010 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej
správy s účtovnou závierkou k 31.12.2010. Ing. Ružena Horváthová, hlavný kontrolór obce,
predložila poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu za rok 2010.
Bod č. 6/ Výročná správa obce Ružindol za rok 2010
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Výročnej správy obce
Ružindol k 31.12.2010.

Bod č. 7/ Financovanie rekonštrukcie základnej školy – Ekofond
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na financovanie
rekonštrukcie základnej školy formou vlastných zdrojov a návratnej finančnej výpomoci –
úveru vo výške max. 120 000,00 €.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva:
- o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na rekonštrukciu základnej školy – podprahová
zákazka.
- o oslovení bánk ohľadne predloženia indikatívnych ponúk na úver: ponuky predložila VUB
a.s.; Dexia a.s.; Unicredit bank a.s. a SZRB a.s.
- stanovisko komisie finančnej, obchodu a služieb
- stanovisko komisie stavebnej, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného
prostredia
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k k dodržaniu podmienok prijatia návratného
finančného zdroja financovania obcou Ružindol v roku 2011 pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
Bod č. 8/ Rôzne
A/ Zmluvná pokuta CS s.r.o. Coburgova 84, Trnava
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výške zmluvnej pokuty od
firmy CS s.r.o. Coburgova 84, Trnava k 31.03.2011.
B/ Informatívna správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku ukončených kontrol ku dňu
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Kontrolórka obce predložila správu o výsledku ukončených kontrol ku dňu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Ing. Pokrývková – otázka k pokladničným dokladom za telocvičňu a návrh spôsobu
riešenia
starosta obce: podpísané nájomné zmluvy si nájomníci neplnia ako majú (nechodia).
Stanoviť platenie nájomného dopredu na trvanie zmluvy a tým vylúčiť správcu telocvične
od financií v hotovosti.
C/ Návrh na zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu v obci.
Starosta obce predložil návrh na zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu v obci
a zohľadnenie veľkosti zbernej nádoby v závislosti od počtu osôb v domácnosti.
Š. Morong – otázka k separovanému zberu
starosta obce: na separovaný zber budú slúžiť pôvodné 240 l nádoby, termíny
separovaného zberu sa nemenia. PE vrecia sa už nebudú rozdávať, v prípade, že kapacita
240 l nádoby nebude postačovať, občania môžu ukladať separovaný odpad aj do PE vriec,
tieto si však zabezpečia na vlastné náklady. V obci naďalej funguje zberový dvor, ktorý je
otvorený v stredu, piatok a sobotu.
D/ Návrh plánu práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.
Hlavná kontrolórka predložila poslancom plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2011,
keďže od jej zvolenia do funkcie sa nekonalo zasadnutie obecného zastupiteľstva.
E/ Návrh poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Antona Čípela:
- na zmenu audítora
- na zostavenie 3-člennej kontrolnej komisie z radov poslancov s právom hlasu pri
rekonštrukcii ZŠ; možnosť zúčastniť sa aj pre ostatných poslancov bez práva hlasu
- na doplnenie Registra zmlúv obce Ružindol o podpisy poslancov (overenie)
- na pracovné stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva 1 x za mesiac
- na oboznamovanie všetkých poslancov ohľadne konaní zasadnutí komisií s možnosťou
zúčastniť sa

F/ Žiadosť Leopold Mrva a Mária Mrvová, Ružindol 138 o poskytnutie daňovej úľavy na daň
z nehnuteľností pre rok 2011.
G/ Žiadosť Jozefína Žáková, Ružindol 156 o poskytnutie daňovej úľavy na daň
z nehnuteľností pre rok 2011.
H/ Žiadosť Eva Irecká, Ružindol 221 o poskytnutie daňovej úľavy na daň z nehnuteľností pre
rok 2011.
- poslanci posúdenie nároku na daňovú úľavu presunuli na najbližšie zasadnutie z dôvodu
preverenia veku žiadateľky
I/Žiadosť Otília Konečná, Ružindol 94 o poskytnutie daňovej úľavy na daň z nehnuteľností
pre rok 2011.
J/ Žiadosť Kvetoslava Citterbergová, Ružindol 255 o poskytnutie daňovej úľavy na daň
z nehnuteľností pre rok 2011.
K/ Žiadosť obyvateľov v lokalite za školou ( Záhumenská II) smer k zberovému dvoru
o zabezpečenie vybudovania nových rozvodov EE siete za účelom výstavby rodinných
domov.
Starosta obce informoval poslancov o nutnosti vybudovať v danej lokalite trafostanicu.
V danej lokalite obec nevlastní vhodný pozemok na jej vybudovanie, boli oslovení občania
s možnosťou zameniť svoj pozemok za školskú záhradu, s čím nesúhlasili. V súčasnosti je
vypracovaný v danej lokalite projekt na pripojenie 8 rodinných domov a pripravuje sa
stavebné povolenie. Starosta upozornil, že v prípade, ak po vybudovaní rozvodov EE siete
v danej lokalite sa do 2 rokov nebude odoberať požadované množstvo elektrickej energie,
náklady za neodobratú energiu bude znášať obec, zo svojho rozpočtu.
Alfréd Zelníček – naša stavba sa nachádza mimo projektu 8 RD. Oslovil som troch
občanov, ktorí sú ochotní svoj pozemok poskytnúť a to Anton Stratený, p. Doležajová
a p. Minárik.
L/ Žiadosť Klaudia Poláčková o doriešenie uznesenia č. 73/2010 zo dňa 30. 06. 2010 –
odpredaj časti pozemkov so zriadením vecného bremena p.č. 208/1, 208/2 a 300/7
a prehodnotenie kúpnej ceny.
- stanovisko komisie stavebnej, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného
prostredia (Ing. Hečko)
M/ JUDr. Cibulka vo veci: Marián Guniš – určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
parcela č. 727/18 – pokus o mimosúdne vybavenie veci
- návrh na zľavu z ceny pozemku o 50 % (osobitný zreteľ)
- prejednanie bolo odložené na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
N/ Žiadosť Ing. Mária Madunická, Bratislava, Šustekova 19, o vysporiadanie parcely
č. 528/6, príprava kúpno – predajnej zmluvy.
- Ing. Madunická predložila doklad o kúpe parcely č. 528
- prejednanie bolo odložené na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
O/ Žiadosť Ing. Ľubomír Rubint a manželka Mária, Ružindol 352 o odkúpenie pozemku
parcela č. 672/3 o výmere 130 m2
P/ Žiadosť Pavel Šulan a manželka Oľga, Ružindol 353 o odkúpenie pozemku parcela
č. 671/7 o výmere 126 m2

R/ Starosta obce:
- návrh na vysporiadanie pozemkov v lokalite Nový Víchor – ulica pod ním (súpisné čísla:
319, 343 – 347, 349 – 357)
a vysporiadanie pozemkov v časti Dolný pasienok parcela č. 729/1
- informácia o prehratom súdnom spore s hlavnou kontrolórkou obce
- umiestnenie merača rýchlosti v obci
- vybudovanie nového priechodu pre chodcov na hlavnej ceste v lokalite pri rodinnom
dome č. 251 a 252 (p. Fedor, p. Pokrývka)
- požiadavka rodičov na zabezpečenie bezpečného prechodu detí cez cestu do a zo školy
v spolupráci so základnou školou ( umiestniť človeka k priechodu pre chodcov v čase
príchodu a odchodu detí do a zo školy)
Bod č. 9/Diskusia
Marián Bartoš, Ružindol č. 80: Dotaz ohľadne daňového exekučného príkazu za
nezaplatenie zapožičania miestnosti (suterén KD) a riadu za kar z roku 2009 vo výške
139,87 €.
Stanislav Hafrovič, Ružindol č.268:
Pripomienka k predaju parciel na LV č. 800: parcely už raz boli predané a riadne v tej dobe
občanmi kúpené. Najskôr sa muselo za pozemok zaplatiť, až potom sa vymeral; pozemky sa
dávali v celej dĺžke.
Námietky k odpredaju potoka na Dolnom Pasienku – čo ak tam niekoho vyplaví, od koho sa
bude pýtať náhrada.
Parcely užívané viac ako 20 rokov – málokto bude mať doklad o nadobudnutí parcely, ktoré
sú na LV 800
- predaj na základe osobitného zreteľa za symbolickú
cenu.
Ing. Stanislava Pokrývková – nesprávať sa trhovo k dlhodobým užívateľom
Mgr. Miloslava Viskupičová, Ružindol č. 373: Dotaz k priechodu pre chodcov pri pošte –
nie je tam možné bezpečne prejsť cez cestu, smreky bránia výhľadu.
Bod č. 10 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1

Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 27. 01. 2011
Uzn. č. 7/2011 – plní sa priebežne
Uzn. č. 9/2011 – splnené
Uzn. č. 10/2011 - splnené
Uzn. č. 11/2011 – nesplnené
Uzn. č. 12/2011 – nesplnené
Uzn. č. 13/2011 – nesplnené
Uzn. č. 14/2011 – plní sa priebežne
Uzn. č. 15/2011 – splnené
Uzn. č. 18/2011 – splnené
Uzn. č. 19/2011 – plní sa priebežne
Uzn. č. 20/2011 – splnené
Uzn. č. 21/2011 – plní sa priebežne
Uzn. č. 26/2011 – splnené
Uzn. č. 28/2011 – splnené
Uzn. č. 29/2011 – splnené
Uzn. č. 30/2011 - splnené

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 26. mája 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet k 31. 12. 2010 bez výhrad.
Počet hlasov za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
Uzn. č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010.
Záverečný účet a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 23 052,47 € na
tvorbu rezervného fondu.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu za rok 2010.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora o overení účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2010 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy
s účtovnou závierkou k 31.12.2010.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 36/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Ružindol za rok 2010 bez
výhrad.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 37/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu
podmienok prijatia návratného finančného zdroja financovania obcou Ružindol v roku 2011
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 38/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím úveru vo výške 120 000,00 € na financovanie
rekonštrukcie základnej školy a školských zariadení.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 8
proti: 1
zdržal sa: 0

Uzn. č. 39/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaručením úveru na financovanie rekonštrukcie základnej
školy a školských zariadení blankozmenkou.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 8
proti: 1
zdržal sa: 0
Uzn. č. 40/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednaním s oslovenými bankovými inštitúciami
ohľadne úverovej zmluvy vo výške 120 000,00 € na financovanie rekonštrukcie základnej
školy a školských zariadení.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 8
proti: 1
zdržal sa: 0
Uzn. č. 41/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou faktúry firmy CS s.r.o. Trnava, vs: 10100045 vo
výške 31 349,05 € a uvedenú finančnú čiastku vyčleňuje z rezervného fondu obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
proti: 1
zdržal sa: 1
Počet hlasov za: 7
Uzn. č. 42/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch
ukončených kontrol ku dňu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ružindol
proti: 0
zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 9
Uzn. č. 43/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu v obci
Ružindol na 1 x za 2T a zohľadnenie veľkosti zbernej nádoby v závislosti od počtu osôb
v domácnosti:
- počet osôb do 4 vrátane = 120 l zberná nádoba
- počet osôb nad 4 = 240 l nádoba
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: od 04. 06. 2011
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 44/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok
2011.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 45/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prípravou podkladov k výberu audítora obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: priebežne
Počet hlasov za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
Uzn. č. 46/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Ing. Čípela na vytvorenie 3 člennej kontrolnej
komisie z radov poslancov obecného zastupiteľstva pri projekte ZŠ s MŠ – Obnova
a zateplenie obvodového plášťa a strechy.
Počet hlasov za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1

Uzn. č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce a pracovníkov obecného úradu zabezpečením
Registra zmlúv v zmysle návrhu Ing. Čípela (doplniť Register zmlúv obce Ružindol o podpisy
poslancov).
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 3
Uzn. č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolávaním pracovných stretnutí poslancov
obecného zastupiteľstva 1 krát za mesiac.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 5
proti: 0
zdržal sa: 4
Uzn. č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Ing. Čípela na oznamovanie stretnutí komisií
pre všetkých poslancov obecného zastupiteľstva s možnosťou komisie sa zúčastniť.
Počet hlasov za: 7
proti: 0
zdržal sa: 2
Uzn. č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie úľavy na dani zo stavieb pre rok 2011 pre:
- Leopold Mrva a Mária Mrvová, Ružindol 138 vo výške 25 %; t. j. 14,83 €
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie úľavy na dani zo stavieb pre rok 2011 pre:
- Jozefína Žáková, Ružindol 156 vo výške 50 %; t.j. 38,68 €
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
proti: 0
zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 9
Uzn. č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie úľavy na dani zo stavieb pre rok 2011 pre:
- Kvetoslava Citterbergová, Ružindol 255 vo výške 50 %; t.j. 9,18 €
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
proti: 0
zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 9
Uzn. č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu a pracovníkov obce k doplneniu žiadosti na
poskytnutie úľavy na dani zo stavieb pre rok 2011 pre:
- Eva Irecká, Ružindol 221
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: najbližšie zasadnutie OZ
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie úľavy na dani zo stavieb pre rok 2011 pre:
- Otília Konečná, Ružindol 94
z dôvodu nesplnenia podmienok na priznanie úľavy na daň z nehnuteľností v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 a dodatku č. 1/2010 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov v lokalite za školou
( Záhumenská II) smer k zberovému dvoru o zabezpečenie vybudovania rozvodov EE siete za
účelom výstavby rodinných domov.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce k žiadosti obyvateľov
v lokalite za školou ( Záhumenská II) smer k zberovému dvoru o zabezpečenie vybudovania
rozvodov EE siete za účelom výstavby rodinných domov o stave prác v danej lokalite –
projekt rozšírenie NNK pre 8 RD.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednaním s Rozvodnými závodmi a občanmi
s možnosťou vybudovania trafostanice v lokalite Záhumenská II.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo určuje osobitný zreteľ (zriadenie vecného bremena, rekonštrukcia
a rozšírenie reštauračného a hotelového zariadenia) pri prevode majetku p.č. 208/1, 208/2
(novovzniknutá parcela 208/3 o výmere 210 m2) na základe preloženej žiadosti Klaudie
Poláčkovej, Zvončín č. 211.
Počet hlasov za: 6
proti: 1
zdržal sa: 2
Uzn. č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad a starostu obce postupovať pri všetkých
prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
proti: 1
zdržal sa: 2
Počet hlasov za: 6
Uzn. č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Cibulku vo veci: Marián Guniš –
určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pokus o mimosúdne vybavenie veci a jej
prerokovanie odročuje na najbližšie zasadnutie.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 61/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Márie Madunickej, Bratislava,
Šustekova 19, o vysporiadanie parcely č. 528/6, príprava kúpno – predajnej zmluvy a jej
prerokovanie odročuje na najbližšie zasadnutie.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Uzn. č. 62/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Ľubomíra Rubinta a manželky Márie,
Ružindol 352 o odkúpenie pozemku p.č. 672/3 o výmere 130 m2
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 63/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Pavla Šulana a manželky Oľgy, Ružindol
353 o odkúpenie pozemku p.č. 671/7 o výmere 126 m2
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn č. 64/2011
Obecné zastupiteľstvo určuje osobitný zreteľ (predaj dlhodobým úžívateľom, pozemky nie sú
pre iných, ako dlhodobých užívateľov, ktorí majú v danej lokalite postavené rodinné domy
prístupné) pri prevode majetku p.č. 672/3 o výmere 130 m2 a p.č. 671/7 o výmere 126 m2 .
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 65/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce:
- na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v lokalite Nový Víchor – ulica pod ním (súpisné
čísla: 319, 343 – 347, 349 – 357)
– na vysporiadanie pozemkov v časti Dolný pasienok parcela č. 729/1
v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí § 9a odst. 8, písm. e) – osobitný zreteľ
proti: 1
zdržal sa: 2
Počet hlasov za: 5
Na hlasovaní nebol prítomný Štefan Morong.
Uzn. č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce: o prehranom súdnom spore
s hlavnou kontrolórkou obce Ing. Ruženou Horváthovou o neplatnosti výpovede.
proti: 2
zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 7

Ing. Vladimír Púčik, starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Igor Baďura

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

