Z Á P I S N I C A č. 9/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 15. decembra 2010 v zasadačke Obecného úradu v Ružindole
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Návrh Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
4. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ružindole
5. Návrh príjmovej a výdavkovej časti viacročného rozpočtu pre roky 2011 – 2013 a návrh
programového rozpočtu obce pre rok 2011
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Počet hlasov za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Vladimír Púčik.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ľubomír Šalgovič a Ing. Anton Čípel.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 08. 12. 2010 previedol starosta
obce (príloha č. 1).
Pri kontrole uznesení predsedovia jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva predložili návrhy
členov komisií.
Bod č. 3./ Návrh Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh dodatku VZN č. 1/2008 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (príloha č. 2).
Bod č. 4/ Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ružindole
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Ružindole (príloha č. 3) a návrh termínov konania zasadnutí obecného
zastupiteľstva (Príloha č. 4).
Bod č. 5/ Návrh príjmovej a výdavkovej časti viacročného rozpočtu pre roky 2011 – 2013 a návrh
programového rozpočtu obce pre rok 2011
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh viacročného rozpočtu v
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu pre roky 2011 – 2013 a Programový rozpočet obce pre rok
2011 (Príloha č. 5).
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Bod č. 6/ Rôzne
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva:
A/ Návrh na zástupcu sobášiaceho, za sobášiaceho navrhol Ing. Ľubomíra Hečka.
B/ Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2009 – správu prečítala Svetlana Szudová, pracovníčka OcÚ ( Príloha č. 8)
C/ Návrh Dodatku č. 1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ružindol
(Príloha č. 6).
D/ Žiadosť RUPOS, s.r.o. Ružindol o odklad splatnosti dane z nehnuteľnosti pre rok 2010 a návrh
splátkového kalendára za daň z nehnuteľnosti na rok 2010 ( Príloha č. 7).
E/ Návrh na zriadenie komisie na vybavovanie sťažností v zložení:
Predseda: Ing. Ľubomír Hečko
Členovia: Ing. Stanislava Pokrývková, Ing. Anton Čípel, Pavol Drobný, Štefan Morong
Náhradník: Ľubomír Šalgovič
F/ Žiadosť o stanovenie termínu na deň konania voľby hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva:
A/ o stanovení dátumu a času konania zápisu detí do prvého ročníka Základnej školy s materskou
školou v Ružindole pre šk. rok 2011/2012
B/ o delegovaní zástupcov zriaďovateľa ZŠ s MŠ Ružindol do Rady školy pri Základnej škole
s materskou školou v Ružindole v zložení: Ing. Ladislav Vysoký, Pavol Drobný, Erika
Čáliková, Svetlana Szudová
Ing. Ľubomír Hečko predložil poslancom obecného zastupiteľstva:
A/ Návrh na zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 30 % v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 12. 2010.
Ing. Anton Čípel predložil poslanom obecného zastupiteľstva:
A/ Ďalší návrh na odmeňovanie starostu obce – ponechať starostovi obce minimálny plat
a štvrťročne vyplácať odmenu vo výške 40 % podľa § 5 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01 2011 po schválení obecným zastupiteľstvom.
.
B/ Návrh na zriadenie komisie pre komunálny odpad, ktorá by za zaoberala možnosťou zmeny
likvidácie a financovania zberu komunálneho odpadu v obci (úľavy pre mnohopočetné rodiny,
prieskum záujmu zmeny zvozu komunálneho odpadu v obci u občanov, preverenie likvidácie
a financovania komunálneho odpadu v okolitých obciach)
Odpoveď starostu obce k bodu B/:
Starosta obce neodporučil zriadiť ďalšiu komisiu, ale túto úlohu by ponechal v kompetencii
komisie finančnej, obchodu a služieb. Navrhol, že o preverenie likvidácie a financovania
komunálneho odpadu v okolitých obciach sa postará osobne.
Bod č. 7/ Diskusia
Ing. Ján Morong – Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení sa týka len detí s trvalým pobytom na území obce. Deti bez trvalého pobytu
na území obce majú naďalej stanovenú výšku poplatkov na 12,60 €.
Odpoveď starostu obce:
Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2008 sa menil len pre deti s trvalým pobytom na území obce
Ružindol na písomnú žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ Ružindol. Deti bez trvalého pobytu na území
obce majú stanovený poplatok maximálny poplatok, ktorý zákon umožňuje.
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Mariana Kráľovičová – zabezpečiť doručenie dodatku č. 1/2010 k VZN č. 1/2008 do materskej
školy a školského klubu.
Odpoveď starostu obce:
Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2008 bude po podpísaní ihneď doručený.
Mgr. Ľudmila Hurajová – na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila neskôr a spýtala sa
na termín voľby hlavného kontrolóra obce, či bol schválený Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.
Odpoveď starostu obce:
Termín voľby bol stanovený na 27.01.2011 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ján Török – člen trnavských rádioamatérov (ARES); či by bolo možné vyčleniť miestnosť na
činnosť klubu trnavských rádioamatérov v obci, a ponúkol možnosť založenia rádioamatérskeho
krúžku v obci.
V rámci likvidácie a financovania komunálneho odpadu v obci apeloval na poslancov obecného
zastupiteľstva, aby našli „najspravodlivejší“ spôsob jeho likvidácie a financovania.
Odpoveď starostu obce:
Navrhol osobné stretnutie s p. Törökom s možnosťou ďalšej spolupráce.
Bod č. 8/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.
Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Šalgovič

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

Ing. Anton Čípel

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

Zapísala: Svetlana Szudová
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Príloha č. 1
Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Ružindole konaného
dňa 08. decembra 2010

Uzn. č. 126/2010 – splnené

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 15. decembra 2010 v zasadačke Obecného úradu v Ružindole
Uzn. č. 127/2010
OZ schvaľuje Dodatok č. 1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2011
Uzn č. 128/2010
OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ružindole v Ružindole s účinnosťou
od 01. januára 2011
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2011
Uzn č. 129/2010
OZ stanovuje pre rok 2011 nasledovné termíny konaní zasadnutí obecného zastupiteľstva:
27. 01. 2011
28. 04. 2011
30. 06. 2011
29. 09. 2011
08. 12. 2011
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2011
Uzn č. 130/2010
OZ berie na vedomie viacročný rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu pre roky 2012
a 2013.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2011
Uzn č. 131/2010
OZ schvaľuje viacročný rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu pre rok 2011
a Programový rozpočet obce pre rok 2011.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2011
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Uzn č. 132/2010
OZ berie na vedomie zloženie komisie stavebnej územného plánovania, poľnohospodárstva
a životného prostredia nasledovne:
predseda: Ing. Ľubomír Hečko
členovia: Ing. Igor Baďura, Štefan Morong, Ing. arch. Viliam Čuperka, Ing. arch. Peter Purdeš.
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uzn č. 133/2010
OZ berie na vedomie zloženie komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného
poriadku nasledovne:
predseda: Erika Čáliková
členovia: Štefan Čavojský, Ing. Ján Morong, Štefan Morong, Jana Chrvalová
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uzn č. 134/2010
OZ berie na vedomie zloženie komisie finančnej, obchodu a služieb nasledovne:
predseda: Ing. Ladislav Vysoký
členovia: Ing. Anton Čípel, Ing. Ľubomír Hečko, Erika Čáliková
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uzn č. 135/2010
OZ schvaľuje poslanca Ing. Ľubomíra Hečka na vykonávanie funkcie zástupcu sobášiaceho pri
uzavretí manželstva.
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2011
Uzn č. 136/2010
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2009
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn č. 137/2010
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o stanovení dátumu a času konania zápisu detí
do prvého ročníka v ZŠ s MŠ Ružindol pre šk. rok 2011/2012
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn č. 138/2010
OZ schvaľuje Dodatok č. 1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Ružindol.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2011
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Uzn č. 139/2010
OZ zriaďuje komisiu na vybavovanie sťažností v zložení:
predseda: Ing. Ľubomír Hečko
členovia: Ing. Stanislava Pokrývková, Ing. Anton Čípel, Pavol Drobný, Štefan Morong
Za náhradníka komisie volí:
Ľubomíra Šalgoviča
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU, komisia na vybavovanie sťažností
Termín: ihneď
Uzn č. 140/2010
OZ vyhlasuje deň konania výberu a voľby hlavného kontrolóra obce na 27. 01. 2011.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Uzn č. 141/2010
OZ poveruje starostu obce zabezpečením všetkých úkonov potrebných k výberovému konaniu
na funkciu hlavný kontrolór Obce Ružindol s nástupom od 01. februára 2011.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Uzn č. 142/2010
OZ berie na vedomie informáciu o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri
Základnej škole s materskou školou v Ružindole v zložení: Ing. Ladislav Vysoký, Pavol Drobný,
Erika Čáliková, Svetlana Szudová.
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Uzn č. 143/2010
OZ schvaľuje splátkový kalendár firmy Rupos, s.r.o Ružindol 448 za daň z nehnuteľnosti na rok
2010.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Uzn č. 144/2010
OZ poveruje komisiu stavebnú územného plánovania, poľnohospodárstva a životného prostredia
prehodnotením pripravených projektov z predošlého funkčného obdobia a predložením správy
k pripraveným projektom.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: 27.01.2011
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Uzn č. 145/2010
OZ poveruje komisiu školstva sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného poriadku prípravou
návrhu plánu činnosti v kultrúrnej, športovej a sociálnej oblasti obce v nasledujúcom roku 2011.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: 27.01.2011
Uzn č. 146/2010
OZ poveruje komisiu finančnú, obchodu a služieb prípravou podkladov k jednotlivým žiadostiam
o odpredaj majetku obce – pozemkov.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: 27.01.2011
Uzn č. 147/2010
OZ schvaľuje s účinnosťou od 01. 12. 2010 zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 30 %
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Počet hlasov za: 6
Proti: 2
Zdržal sa: 1
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Uzn č. 148/2010
OZ poveruje starostu obce preverením spôsobu zvozu, likvidácie a financovania komunálneho
odpadu v okolitých obciach a ukladá komisii finančnej, obchodu a služieb vypracovať návrh
spôsobu likvidácie a financovania komunálneho odpadu v Obci Ružindol.
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Šalgovič

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

Ing. Anton Čípel

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

Zapísala: Svetlana Szudová
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