Z Á P I S N I C A č. 4/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 20. septembra 2018 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správy o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ a Správa nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017
4. Rôzne: - Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
- Investičné akcie obce
- Rozpočtové opatrenia obce
- Predaj majetku obce /osobitný zreteľ/
- Informácie starostu obce
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

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 Ing. Radovan Hečko a Ing. Ladislav Vysoký.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 14.06.2018 vykonal starosta obce.
(Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Správy o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ; Správa
nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám
zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2017
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu č. 3 a č. 4
o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych
predpisov k 31.12.2017, 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. 4/ Rôzne
A/ Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Starosta obce predložil poslancom obecného zstpiteľstva návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení
spločného obecného úradu.
Obec Malženice doručila oznámenie o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
k 31.12.2018. Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa 28.08.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala
Obec Trstín. Štatutárnym zástupcom SocÚ od 1.1.2019 bude starosta Obce Trstín.
Zamestnanci SOcÚ, ktorí budú k 31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle
platných zákonov od 01.01.2019 zamestnancami Obce Trstín. Obec Malženice a Obec Trstín sa
vzájomne dohodnú /s čím ostatné zmluvné strany súhlasia/ na konkrétnom spôsobe realizácie
prechodu práv a povinností.
B/ Investičné akcie obce
 Nadstavba ZŠ s MŠ Ružindol
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave projektu, kedy sa
v rámci stavebného konania odvolal sused, čím sa predĺžilo stavebné konanie. Na SOU
v Trnave sa uskutočnilo spoločné stretnutie, bola navrhnutá úprava projektu, s ktorou
susedia súhlasia. Po vydaní stavebného povolenia budeme pokračovať v plnení prijatého
uznesenia /finančné zabezpečenie projektu, zmluvný vzťah s obcou Biely Kostol .../
 Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici + cyklotrasa
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na projekt bolo vypísané
verejné obstarávanie. Jedná sa o chodník na hlavnej ulici od autobusovej zastávky Dolný
koniec po Horný park (pravá strana ulice v smere na Budmerice).
 Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku + rekonštrukcia šatne v areáli zdravia
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva , že začali práce na
rekonštrukcii šatne. Je natiahnutá nová elektrina, vymenené dvere, okná, pripravujeme
rozvody vody, budeme betónovať podlahy.
Čakáme na výsledok overenia verejného obstarávania na výmenu trávnika na
multifunkčnom ihrisku, aby sme mohli v projekte pokračovať a čerpať dotáciu.
Štefan Morong – otázka k priestranstvu pri COOP jednote /výtlky/
Starosta obce – pri zameriavaní priestranstva sa zistilo, že poškodená časť komunikácie patrí obci,
s opravou počítame
Bc. Beáta Morongová – otázka k oprave chodníka v uličke pri RD č. 332 /Štefan Šimončič/
Starosta obce – bol som sa pozrieť na mieste, na tej strane chodník neexistuje, je tam betón, ktorý
bol voľakedy spravený, ako chodník sa nevyužíva a dnes vzhľadom na financie obce ho rozbíjať
je nehospodárne.
Bc. Beáta Morongová – otázka k oprave chodníka pri autobusovej zastávke na Starom víchori
Starosta obce – pri autobusovej zastávke bol zabezpečený odtok dažďovej vody vyrezaním asfaltu
a urobením spádu. Práce zatiaľ neboli vyplatené, pretože zákazka nie je dokončená, časť chodníka
pri zastávke by mala byť ešte opravená.
C/ Rozpočtové opatrenia
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vykonaných Rozpočtových
opatreniach č. 07/2018 až 09/2018 a predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 10/2018.

Stanislava Konečná – navrhla doplniť do Rozpočtového opatrenia č. 10/2018 v časti bežné príjmy
o daň z pozemkov uhradenú z minulých rokov o čiastku 34 314,61 € a v časti kapitálové výdavky
na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici o rovnakú čiastku. Poslanci obecného zastupiteľstva
tento návrh neschválili.
D/ Predaj majetku obce /osobitný zreteľ/
 Uzn. č. 36/2018 / Ing. Gabriel Bajužík a Ing. Jana Bajužíková, Ružindol 422 – Žiadosť
o vysporiadanie vlastníckych práv/
Na základe Geometrického plánu na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 298/16, 298/24,
732/1 a 817 č. 98/2003 sa spresnili m2, ktoré budú zamenené (5m2) a ktoré si žiadateľ
odkúpi (37 m2). Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli o spôsobe prevodu
nehnuteľnosti o výmere 37 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa /vysporiadanie
vlastníckych vzťahov/ a stanovili cenu 15,00 €/m2.
Nakoľko nebol zverejnený zámer o predaji nehnuteľného majetku obce, ale iba o jeho
zámene, poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú o žiadosti komplexne, na ďalšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.


Uzn. č. 37/2018 /Ing. Ľuboš Šimončič, Štúrova ulica 1, Trnava – Žiadosť o zámenu
pozemku/
Uznesením č. 37/2018 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o spôsobe prevodu nehnuteľností
o výmere 270 m2 , ako prípad hodný osobitného zreteľa /vysporiadanie vlastníckych
vzťahov/, bezodplatne, formou zámeny.
Bol vypracovaný Geometrický plán na oddelenie pozemkov p.č. 516/40 a 517/2 č. 44/2018,
na základe ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce o výmere 270 m2
bezodplatne, formou zámeny.

E/ Informácie starostu obce:
 Kontrola majetku obce /návrh na vyradenie/
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na vyradenie dlhodobého
hmotného majetku obce a dlhodobého drobného hmotného majetku (viď Príloha)


Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ružindol
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že na miesto zosnulej p. Eriky
Čálikovej je ako zástupca zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ružindol delegovaná
s účinnosťou od 20.09.2018 Mgr. Jana Temniaková.



Školský autobus
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že od septembra premáva ako
školský autobus novo zakúpený 51 miestny autobus BOVA, ktorý slúži ako školský
autobus /vozenie žiakov z obce Biely Kostol. Obec Biely Kostol prispela na jeho kúpu
dotáciou 15 000,00 €/.



Preplatenie zostatku dovolenky starostu pri skončení funkčného obdobia
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi počas výkonu funkcie dovolenka v
rozsahu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa,
na jej účely sa primeranie použije Zákonník práce. Náhradu platu za nevyčerpanú
dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca
budúceho kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Nakoľko starosta

obce nekandiduje v Komunálnych voľbách 2018, obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o preplatení zostatku jeho dovolenky ku koncu jeho funkčného obdobia.


Okresný súd Trnava – Žaloba Miroslava Kösegiho, Ružindol 211 na ochranu
vlastníckeho práva
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o doručenej Žalobe Miroslava
Kösegiho, Ružindol 211 na ochranu vlastníckeho práva (RD pri cintoríne). Žaloba bola
postúpená JUDr. Timotejovi Minarovičovi, právnemu zástupcovi obce Ružindol.



Alexsandria Ria Horrus (Mária Martinovská), Okružná 9, 917 01 Trnava – Žiadosť
o odpustenie dane z nehnuteľností – orná pôda LV č. 758, k.ú. Ružindol
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podanej žiadosti
o odpustenie dane z nehnuteľnosti za roky 1996 – 2015 a za rok 2018. Daňovníčka daň
z pozemkov neplatila, nenahlásila správcovi dane žiadne zmeny, pošta sa vracala na obecný
úrad neprevzatá. Pohľadávky obec vymáha exekučným konaním, na LV č. 758 má záložné
právo. V roku 2016 exekútor zistil, že daňovníčka má zmenené meno, je rozvedená.
Správcom dane bola vyzvaná na podanie daňového priznania. Vyrubenú daň za roky 2016,
2017 a do augusta 2018 aj uhradila. Teraz žiada daň za všetky roky odpustiť, lebo je
v hmotnej núdzi.
Poslanci obecného zastupiteľstva odpustenie dane z nehnuteľností neschválili.



Najbližšie akcie
 6.10.2018 Ružindolská bosorka
 23.10.2018 Posedenie so seniormi
 09.11.2018 Lampiónový sprievod
 10.11.2018 Komunálne voľby

Bod č. 5/ Diskusia
Ing. Robert Pecko, Ružindol 419
- otázka k vybudovaniu chodníka na Záhumenskej ulici I, na základe akého kritéria sa vybrala
rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici (pravá strana), keď ľavá strana je v horšom stave (schodky
pri domoch)
Starosta obce – v roku 2008 sa urobil projekt Revitalizácie centra obce, na ktorý sme žiadali
dotáciu. Dotáciu sme nedostali, ale podľa tohto projektu sme začali realizovať jednotlivé úseky
( priestranstvo pred a za obecným úradom, Horný park) z vlastných zdrojov. Teraz budeme
rekonštruovať chodník na Hlavnej ulici, ku ktorému pribudne cyklotrasa. Neviem posúdiť či je
tento úsek ťažší alebo ľahší, jednoduchý určite nebude, pretože pri chodníku sú inžinierske siete a
vjazdy do domov, ktoré opravované v tejto fáze nebudú. Rozhodnutie je myslím správne, na druhej
strane ulice sú schodíky pri rodinných domoch dané historicky.
Zokruhovanie Záhumenskej ulice I. sme riešili na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, bol
vypracovaný odborný posudok, ktorý toto zokruhovanie neodporučil /nebezpečná zákruta pri RD
č. 159/
Štefan Morong – rekonštrukciou chodníka na Hlavnej ulici sme sa zaoberali už dlhšiu dobu.
Nechceli sme privilegovať žiadnu stranu ulice, ale túto stranu sme zvolili aj preto, pretože bude
jednoduchšie vybudovať cca 2,5 m široký chodník s cyklotrasou v jednej rovine, ako druhú stranu,
kde je chodník spojený s domami a pri každom dome za vjazdom je schodík.
Mgr. Zuzana Holkovičová, Ružindol 50 – chodník na Hlavnej ulici využívam každodenne.
Nemyslím, že naša strana, kde sú schodky je v horšom stave ako tá, ktorá sa ide rekonštruovať.

- otázka v čom bolo prioritné vybudovať pozdĺžne parkovanie než chodník na Záhumenskej ulici I.
Starosta obce – pozdĺžne parkovanie bolo vybudované v časti obce, kde boli oproti sebe dva
chodníky, z toho jeden bol rozbitý. V tejto časti sa vytvorili pozdĺžne parkovacie miesta, čím sa
rozšírila miestna komunikácia a preparkovaním áut na druhú stranu sa uvoľnil chodník pre peších.
Áut je veľa, každý by mal parkovať na svojom vlastnom pozemku a nie na verejných
priestranstvách. Docieliť to však bude veľmi ťažké. V mestách to môže kontrolovať mestská
polícia a dávať pokuty, v obci je to bohužiaľ len starosta.
- otázka ako je zabezpečené vymáhanie pohľadávok obce
Starosta obce – na úrade je pracovníčka poverená správou daní a tá postupuje v zmysle zákona
Pohľadávky k 31.12.2017, ktoré sú k dnešnému dňu neuhradené sú vymáhané /exekúcia na účet,
exekútor, záložné právo/
- otázka k otvoreniu územného plánu
Starosta obce – obec v tomto období nemá dôvod otvárať územný plán obce
Stanislava Konečná – otázka k dokončeniu Kríža pri Hornom parku a požiadavka na vyčistenie
jarku na Družstevnej ulici
Starosta obce – spojíme sa s reštaurátorom, jarky sme už postupne od ihriska začali čistiť
Bc. Beáta Morongová – otázka k žiadosti o dotáciu na opravu kostola (posúdenie stavebnej
komisie)
Starosta obce – cirkev dostala z Ministerstva kultúry SR dotáciu na bežné výdavky na
Reštaurátorské práce vo výške 10 000 €, spoluúčasť 999 €, ktoré má vyčerpať do 31.12.2018;
je potrebné , aby nám žiadateľ spresnil účel použitia dotácie a predložil rozpočet projektu na
posúdenie (toto sa k dnešnému dňu nestalo). Stavebná komisia rozpočet posúdi a na základe jej
odporučenia poslanci obecného zastupiteľstva na zasadnutí schvália resp. neschvália výšku
dotácie.
Bod č. 6/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Radovan Hečko

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 14.06.2018

Uzn. č. 41/2018 – v plnení
Uzn. č. 42/2018 – splnené
Uzn. č. 44/2018 – splnené
Uzn. č. 45/2018 – splnené
Uzn. č. 46/2018 – splnené

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 20. septembra 2018 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o ukončenej kontrole č. 3 a 4
ku dňu konania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
k 31.12.2017.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOcÚ a štatutár SOcÚ.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o stave investičných akcií obce
Ružindol:
 Nadstavba ZŠ s MŠ Ružindol
 Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici + cyklotrasa
 Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku + rekonštrukcia šatne v areáli zdravia
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 52/2018
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. 7,8 a 9/2018.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 53/2018
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. 10/2018.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
5

1

0

Uzn. č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, rozhodlo o spôsobe prevodu nehnuteľností, ako prevod majetku Obce
Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( vysporiadanie vlastníckych vzťahov) o výmere

5 m2 bezodplatne, formou zámeny a o prevode majetku Obce Ružindol z dôvodu hodného
osobitného zreteľa ( vysporiadanie vlastníckych vzťahov) o výmere 37 m2 pre žiadateľov: Ing.
Gabriel Bajužík a manželka Ing. Jana Bajužíková, trvale bytom Ružindol 422, v zmysle
Geometrického plánu na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 298/16, 298/24, 732/1 a 817č.
98/2003.
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce 37 m2 na 15,00 €/m2
c) poveruje starostu obce, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace so zámenou a predajom majetku obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

3/5 = 6 poslancov

Uzn. č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje 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. 37/2018 zo dňa
17.05.2018 zámenu pozemkov a to:
- pozemok parcela registra „C“ č. 517/2 – 270 m2, ostatné plochy, katastrálne územie obce
Ružindol, LV 800 vo vlastníctve Obce Ružindol, ktorý vznikol Geometrickým plánom na
oddelenie pozemkov p.č. 516/40 a 517/2 č. 44/2018 zo dňa 12.06.2018
- za pozemok parcela registra „C“ č. 516/40 – 270 m2, ostatné plochy, katastrálne územie obce
Ružindol, LV 1398 vo vlastníctve Ing. Ľuboša Šimončiča, Štúrova 3390/1, Trnava, ktorý vznikol
Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p.č. 516/40 a 517/2 č. 44/2018 zo dňa 12.06.2018
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou dôjde k majetkovoprávnemu
vysporiadanie vlastníckych vzťahov.
b) poveruje starostu obce, spracovaním všetkých potrebných právnych, ekonomických
a organizačných opatrení k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia, podpisom
Zámennej zmluvy a jej zverejnením na webovej stránke obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:
3/5 = 6 poslancov

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyradením dlhodobého hmotného majetku obce a dlhodobého
drobného hmotného majetku v zmysle predloženého materiálu (viď príloha).
Termín : ihneď
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o delegovaní Mgr. Jany
Temniakovej ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ružindol.
Termín : od 20.09.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce, že od septembra bol zakúpený
51 miestny autobus BOVA, ktorý slúži najmä ako školský autobus /vozenie žiakov z obce Biely
Kostol. Obec Biely Kostol prispela na jeho kúpu dotáciou 15 000,00 €/.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 59/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preplatením zostatku nevyčerpanej dovolenky k dátumu skončenia
funkčného obdobia starostu obce Ing. Vladimíra Púčika. Nárok a zostatok dovolenky je evidovaný
mzdovým softvérom Asseco WÉČKO, firmy Asseco Solutions a.s. Bratislava.
Termín : výplatný termín po skončení funkčného obdobia starostu obce
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU

Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
5

0

1

Uzn. č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o podanej žalobe p. Miroslava
Kösegiho, Ružindol 211 na Okresný súd Trnava, na ochranu vlastníckeho práva (RD pri cintoríne).
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 61/2018
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením dane z nehnuteľnosti za roky 1996 – 2015 a za rok
2018 pre daňovníka: Alexsandria Ria Horrus (Mária Martinovská), Okružná 9, 917 01 Trnava
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o pripravovaných akciách:
 6.10.2018 Ružindolská bosorka
 23.10.2018 Posedenie so seniormi
 09.11.2018 Lampiónový sprievod
 10.11.2018 Komunálne voľby
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Radovan Hečko

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

