Z Á P I S N I C A č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 14. júna 2018 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 2. polroka 2018
4. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ružindol na roky 2018 – 2022
5. Monitorovacia správa k PRO (PHSR) Ružindol za rok 2017
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Ľubomír Hečko
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 Stanislava Konečná a Štefan Morong.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 17.05.2018 vykonal starosta obce.
(Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 2. polroka 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2018.
Bod č. 4/ Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ružindol na roky 2018 – 2022
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Komunitný plán sociálnych služieb
Obce Ružindol na roky 2018 – 2022 spracovaný Ing. Tomášom Tvaroškom.
Bod č. 5/ Monitorovacia správa k PRO (PHSR) Ružindol za rok 2017
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovaní Monitorovacej správy
k PRO (PHSR) Ružindol za rok 2017.

Bod č. 6/ Rôzne
A/ Voľby do orgánov samosprávy (volebné obdobie 2018 – 2022)
Poslanci obecného zastupiteľstva určili na volebné obdobie 2018 – 2022:
- počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9
- rozsah výkonu funkcie starostu: plný úväzok
- volebný obvod: 1
B/ FIDELITY BUILDING, s.r.o., Bratislava – Žiadosť o súhlas s výmazom Vecného
bremena RADOMY Ružindol – Výstavba 9 RD, LV č. 1419
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť firmy Fidelity Building, s.r.o.
o súhlas s výmazom Vecného bremena LV č. 1419, na parcelách registra „C“ č. 614/6, 614/7,
614/8, 614/9, 614/10, 614/11, 614/12, 614/13, 614/14 a 614/15 spolu o výmere 2 602 m2,
katastrálne územie Ružindol, nakoľko uplynula doba jeho platnosti. Vecné bremeno bolo na
uvedených parcelách zriadené na dobu určitú 5 rokov, odo dňa 10.03.2008.
C/ Informácie starostu obce
- o stave projektu Nadstavba ZŠ s MŠ Ružindol nad jedálňou a kuchyňou (prebiehajúce územné
konanie a príprava zmluvy s obcou Biely Kostol, preverujeme možnosti získania dotácie; možnosť
spoločného zasadnutia s obcou Biely Kostol)
- o príprave realizácie rozšírenia miestnej komunikácie Čuperka – Schiffer /pozdĺžne státie/
- o príprave realizácie opravy priestranstva pri autobusovej zastávke Víchor (smer z Trnavy)
- o dokončovacích prácach chodníka k Zbernému dvoru (úpravy od hlavnej komunikácie)
Stanislava Konečná – otázka k šírke chodníka pri RD č. 348 (skosenie, jazda s terou alebo
malotraktorom)
starosta obce – chodník je rovnako široký po celej dĺžke, je určený pre peších. S malotraktormi je
treba jazdiť po hlavnej ceste, nie po chodníku. Stabilizácia chodníka bola urobená len na vjazde
k RD č. 489, nie po jeho celej dĺžke. Pri jeho výstavbe sa neuvažovalo o tom, že by po chodníku
chodili malotraktory. Pri vjazde k RD č. 489 je potrebné do budúcna vysporiadať vlastnícke
vzťahy, aby bol chodník obecný.
D/ Vyjadrenie starostu obce k reportáži TV Markíza odvysielanej 12.06.2018 ohľadne
vodičského preukazu
V reportáži nebola povedaná celá pravda – zopakujem čo tam povedané nebolo. Mne bol vodičský
preukaz vrátený, nechcel som si ho zobrať. Vodičský preukaz som odovzdal okamžite, po tom ako
bol vymeraný trest, ktorý nie je právoplatný. Po dvoch mesiacoch, čo som absolvoval
psychiatrické vyšetrenie a psychologické sedenia, na ktoré ma policajti vyzvali mi bol vodičský
preukaz vrátený. V deň reportáže som doma nebol, do Ružindola som prišiel po 16-tej, a bol som
zhrozený, že opäť TV Markíza „otravovala“ moju 80-ročnú svorku, ktorá má z toho iba zdravotné
problémy. Prosím vás, ak sa vás bude ktokoľvek pýtať, tak ja som si nič nevybavoval. V piatok
v noci som bol chytený a v pondelok som odovzdal vodičský preukaz policajtom, ktorí si ho
zobrali. Dva mesiace ho držali a po dvoch mesiacoch mi ho vrátili, pretože ho vraj zadržiavať
nemôžu, lebo neurobili nejaký úkon. To je celá pravda.
Bod č. 7/ Diskusia
Bc. Beáta Morongová – otázka k schváleniu žiadosti o dotáciu Farskému úradu z rozpočtu obce
starosta obce – podľa mojich informácií bola schválená dotácia z Ministerstva kultúry SR vo
výške 10 000 € na reštaurovanie exteriérových povrchov fasády veže Kostola sv. Bartolomeja.
V septembri bude druhé kolo, kde ešte bude možné žiadať dotáciu. Stavebná komisia sa vyjadrí
k rozpočtu projektu a navrhneme výšku spolufinancovania z rozpočtu obce.

Bc. Beáta Morongová – požiadavka p. Štefana Šimončiča, RU 332 na opravu chodníka v uličke
(vypukaný betón)
starosta obce – požiadavka bude posúdená
Stanislava Konečná – požiadavka na skontrolovanie prívodov vody na cintoríne (voda strieka
mimo hadice)
starosta obce – situáciu preverím, oprava mala byť vykonaná minulý týždeň
Stanislava Konečná – dotaz ohľadne uznesenia č. 29/2018 - úprava rozpočtu v bežných príjmoch
– daň z pozemkov o uhradenú daň z minulých rokov vo výške 34 314,61 €.
starosta obce – návrh úpravy rozpočtu bude predložený na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Ján Kojs, Ružindol 360
1. Otázka čoho sa týka vyvesená ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
Stanislava Konečná – jedná sa o ornú pôdu v katastri Trnavy, cca 6 ha, pri výjazde na Zeleneč.
Ponuka musí byť zverejnená v zmysle zákona i v okolitých obciach.
2. Otázka či treba platiť za plasty na zbernom dvore.
Starosta obce – na zbernom dvore sa plasty – separovaný zber (pet fľaše od nápojov, obaly od
čistiacich prostriedkov a drogérie) nezbierajú, ale sa odoberajú spred domácností. Ostatný odpad
z plastov napr. záhradný nábytok, umelý vianočný stromček, hračky.....) patrí medzi objemový
odpad, ktorý je na zbernom dvore spoplatnený. Za tento odpad platíme na skládke.
Bod č. 8/ 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 17.05.2018

Uzn. č. 23/2018 – splnené
Uzn. č. 24/2018 – splnené
Uzn. č. 27/2018 – splnené
Uzn. č. 29/2018 – nesplnené
Uzn. č. 30/2018 – splnené
Uzn. č. 31/2018 – v plnení
Uzn. č. 34/2018 – v plnení
Uzn. č. 35/2018 – splnené
Uzn. č. 36/2018 – v plnení
Uzn. č. 37/2018 – v plnení
Uzn. č. 38/2018 – splnené
Uzn. č. 39/2018 – v plnení

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 14. júna 2018 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Uzn. č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo:
1. po prerokovaní schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie II. polroka
2018.
2. poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schválených plánom kontrolnej
činnosti.
Zodpovedný: HK obce
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce
Ružindol na roky 2018 – 2022.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu k PRO (PHSR) Ružindol za rok
2017.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong

ZA:
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
7

0

0

Uzn. č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje, v súlade s §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ružindol v počte 9, ktorí budú volení v jednom
volebnom obvode.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: volebné obdobie 2018 - 2022
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje, v súlade s §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Ružindol na plný úväzok.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: volebné obdobie 2018 - 2022
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výmazom vecného bremena, zriadeného na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Ružindol, evidovaných na LV č. 1419 a to:
- pozemok C-KN parcela č. 614/6 o výmere 141 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/7 o výmere 288 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/8 o výmere 256 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/9 o výmere 258 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/10 o výmere 259 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/11o výmere 261 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/12 o výmere 263 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/13 o výmere 266 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/14 o výmere 267 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- pozemok C-KN parcela č. 614/15 o výmere 343 m2; druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

ktoré spočíva v predkupnom práve Obce Ružindol v prípade predaja vyššie uvedených
nehnuteľností na dobu určitú 5 rokov odo dňa 10.03.2008.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce:
- o stave projektu Nadstavba ZŠ s MŠ Ružindol nad jedálňou a kuchyňou (prebiehajúce územné
konanie a príprava zmluvy s obcou Biely Kostol, preverovanie možnosti získania dotácie)
- o dokončovacích prácach chodníka k Zbernému dvoru (úpravy od hlavnej komunikácie)
- o príprave realizácie rozšírenia miestnej komunikácie Čuperka – Schiffer /pozdĺžne státie/
- o príprave realizácie opravy priestranstva pri autobusovej zastávke Víchor (smer z Trnavy)
- k vyjadreniu sa ohľadne používania služobného motorového vozidla a vráteniu vodičského
preukazu
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Ing. Ľubomír Hečko
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Stanislava Konečná

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

Štefan Morong

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

Zapísala: Svetlana Szudová

