Z Á P I S N I C A č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 18.04.2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
Habibe Aruchi
4. Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov
5. Informácie starostu obce
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ospravedlnený
+
Ospravedlnený
+
Ospravedlnený
+
+
+
5

-

-

0

0

Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Jana Temniaková.
Za overovateľov zápisnice boli určení Marek Hafrovič a Mgr. Zuzana Holkovičová.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ v Ružindole zo dňa 01.04.2019 vykonal starosta obce. / Príloha č. 1 /
Bod č. 3/ Prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – Habibe Aruchi
Starosta obce informoval poslancov OZ o zverejnení Zámeru o spôsobe prenájmu majetku obce
schváleného Uzn. 30/2019, ktorý bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli od 2.
apríla 2019. Zároveň predložil poslancom návrh na schválenie prenájmu majetku obce.
Bod č. 4/ Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, s prípravou návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže. Zároveň ich požiadal o zostavenie Komisie na otváranie obálok s najmenej troma
členmi. Členmi komisie na otváranie obálok sú: Mgr. Zuzana Holkovičová, Stanislava Konečná
a Marek Hafrovič.
K bodu č. 4 sa vyjadrili: Ladislav Kováčik, Stanislava Konečná, Mgr. Zuzana Holkovičová,
starosta obce, Ivana Adamčíková.
Bod č. 5/ Informácie starostu obce
- školský obvod Biely Kostol,
- doručená odpoveď zo Slovenskej pošty – zmenené otváracie hodiny prinášajú
ekonomický efekt a preto sa meniť nebudú,
- rada školy – PeaDr. Kovačocymu, riaditeľovi, bolo zaslané poverenie na zabezpečenie
volieb do rady školy,
- prednáška o triedení odpadov – 20.05.2019 o 18:00 h v KD Ružindol,
- najbližšie podujatia v obci: Stavanie mája – 30.04.2019, MDD – 31.5.2019,
Ružindolský Víchor – 31.5.2019.
Bod č. 14/ Diskusia
Stanislava Konečná – pripomienka k vyschnutým stromom pri cintoríne.
Starosta obce – odpovedal, že vyschnuté stromy sa pokúsi vymeniť v rámci reklamácie.
Stanislava Konečná – pripomienka k nedotretému oploteniu cintorína oproti pekárni – jedna
časť je sivá a druhá časť je biela. Navrhla zorganizovať brigádu.
Starosta obce – odpovedal, že obec dostala sponzorský dar – farbu. Z farnosti budú natierať
zábradlie pri škole a na hornom prechode. Dodal, že ich skúsi osloviť aj k natretiu oplotenia na
cintoríne.
Ľudmila Adamčíková – otázka, komu patrí pozemok oproti zbernému dvoru.
Stanislava Konečná – odpovedala, že pozemok patrí p. Šimončičovi z Trnavy, ktorý ho
vydražil. Podľa zákona by si ho mal aspoň dvakrát do roka pokosiť.
Marek Hafrovič – otázka, kedy má začať výstavba na predmetnom pozemku.
Starosta obce – odpovedal, že momentálne tam ne je prístup na elektrinu. V súčasnej dobe sa
rieši vybudovanie novej trafostanice.
Ľudmila Adamčíková - otázka, či by sa nemohol vyznačiť nový prechod pre chodcov oproti
Penziónu Rosenthal, smerom k domu so súp. č. 26.
Starosta obce – odpovedal, že v súčasnej dobe nie, nakoľko k vyznačeniu nového prechodu
pre chodcov musí komunikácia spĺňať množstvo kritérií, ktoré momentálne nespĺňa.

Marek Hafrovič – otázka k prenájmu učební v ZŠ s MŠ Ružindol. ZUŠ Hlohovec má cenu za
prenájom 2 € a v Sadzobníku poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol bol schválený
poplatok 10 € - bolo by dobré to prerobiť.
Ing. Alena Gergelová – odpovedala, že starých zmlúv sa to netýka, iba nových. Treba pozrieť
dokedy má ZUŠ Hlohovec uzatvorenú zmluvu.
Starosta obce – odpovedal, že zamestnanci OcÚ pripravia do najbližšieho zasadnutia OZ
upravený sadzobník poplatkov.
Marek Hafrovič – otázka k schválenej dotácii 10 000 Eur na kostol. V akom to je štádiu.
Starosta obce – odpovedal, že v súčasnej dobe čakajú na vyjadrenie k inej žiadosti o dotáciu
a podľa toho budú postupovať ďalej.
Stanislava Konečná – informovala prítomných o prebiehajúcich rokovaniach s TJ Družstevník
Ružindol ohľadom uzatvorenia novej zmluvy o výpožičke.
Ľubomír Šalgovič – pripomienka k nesvietiacej lampe pri dome p. Pogáčovej. Je potrebné ju
čím skôr vymeniť. Otázka, či sa rieši výmena búranej lampy pri predajni Golden, oproti
zbernému dvoru, nakoľko je veľmi naklonená a môže spadnúť.
Starosta obce – odpovedal, že začiatkom mesiaca sa posielala požiadavka na výmenu
nesvietiacej lampy. Skúsime to urgovať, aby prišli čím skôr.
Búraná lampa oproti zbernému dvoru sa rieši cez poisťovňu.
Ľubomír Šalgovič – pripomienka k striekaniu pozemkov pri Športovom areáli Ružindol, ktoré
obhospodaruje pán z Rakúska. Všetok postrek smeroval do obce, nikto občanov neupozornil
a obec smrdela ďalšie 2 dni.
Starosta obce – odpovedal, že primátorovi a komisii v Trnave bola zaslaná oficiálna sťažnosť.
Stanislava Konečná – dodala, že pred striekaním má upozorniť okolité obce aj kvôli včelstvu.
Ivana Adamčíková – vyjadrila sa, že s pánom z Rakúska mala výmenu názorov, keď na
,,starom potoku“ pálil bandasky z postrekov, z čoho má aj video.
Starosta obce – poprosil p. Adamčíkovú o zaslanie predmetného videa.
Ľubomír Šalgovič – dodal, že takéto veci sa nerobia. Občanov treba upozorniť a striekať má
vtedy, keď postrek nebude smerovať do obce.
Bod č. 15/ Záver
Starosta obce Ružindol poďakoval prítomným zaželal im pekné sviatky a zasadnutie ukončil.

Peter Galanský
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Marek Hafrovič

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

Mgr. Zuzana Holkovičová

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 18. apríla 2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo
a) v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Obce Ružindol schvaľuje spôsob prenájmu
pozemku obce Ružindol časť parcely registra E, číslo 300/107, k. ú. Ružindol zapísanej
na LV č. 800 vo vlastníctve Obce Ružindol o výmere 31 m² z dôvodu hodného osobitného
zreteľa ( na pozemku sa nachádza budova budúceho nájomcu ) pre žiadateľa Habibe
Aruchi, bytom Letná 78/71, 052 01 Spišská Nová Ves,
b) stanovilo cenu prenájmu uvedeného majetku obce 20,77 € za 1m² / rok,
c) určilo trvanie nájmu na dobu neurčitú.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:
3/5 = 6

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
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-

-

-

-

-

-

Uzn. č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu o pripravovanej verejnej
obchodnej súťaži.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
5

-

-

-

-

-

-

-

-

Uzn. č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie školského obvodu obci Biely Kostol pre 1. – 4.
ročník k 30.06.2019 a zachovanie školského obvodu pre roč. 5 – 9.

Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

Peter Galanský
starosta obce

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
5

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Overovatelia zápisnice:
Marek Hafrovič

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

Mgr. Zuzana Holkovičová

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 01.04.2019

Uzn. č. 28/2019 – v plnení
Uzn. č. 29/2019 – v plnení
Uzn. č. 30/2019 – v plnení
Uzn. č. 31/2019 – splnené
Uzn. č. 32/2019 – v plnení
Uzn. č. 33/2019 – splnené
Uzn. č. 34/2019 – splnené
Uzn. č. 35/2019 – v plnení
Uzn. č. 36/2019 – splnené
Uzn. č. 37/2019 – splnené
Uzn. č. 38/2019 – v plnení

