Z Á P I S N I C A č. 7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 22.08.2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Prenájom majetku vo vlastníctve Obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa
4. Rozpočtové opatrenia
5. Plnenie rozpočtu Obce Ružindol k 30.6.2019
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:

+
+
ospravedlnený
+
+
+
+
ospravedlnený
+
7

ZDRŽAL SA:

Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Jana Temniaková.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Zuzana Holkovičová a Stanislava Konečná.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ v Ružindole zo dňa 03.07.2019 vykonal starosta obce. / Príloha č. 1 /.
Bod č. 3/ Prenájom majetku vo vlastníctve Obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na prenájom majetku vo vlastníctve Obce
Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytové priestory, 3 miestnosti kancelárie, nachádzajúce sa na 3. nadzemnom podlaží, ktoré sú súčasťou budovy so súp. č.
130, postavená na pozemku parcela registra „C" č. 212 evidovaná na katastrálnej mape zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Ružindol, zapísanej na LV č. 800 vo vlastníctve Obce
Ružindol o výmere 980 m2 nájomcovi - Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, sídlom Hlavná
1, 917 01 Trnava, IČO: 50 428 438. Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve Obce Ružindol
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - poskytnutie daných administratívnych priestorov na
rozvoj spolupráce a činnosti členov tohto združenia, vrátane rozvoja obce Ružindol, ako člena
združenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Ružindol dňa od 2. 8. 2019
do 23.8.2019.
Bod č. 4/ Rozpočtové opatrenia
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 3/2019/OZ.
Zároveň im predložil na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7/2019/RO, 8/2019/RO, 9/2019/RO a
10/2019/RO.
K bodu č. 4 sa vyjadrili: Ing. Marek Antonín, Mgr. Zuzana Holkovičová, Mgr. Tomáš Jurišič,
starosta obce.
Bod č. 5/ Plnenie rozpočtu Obce Ružindol k 30.6.2019
Starosta obce predložil poslancom OZ Plnenie rozpočtu Obce Ružindol k 30.6.2019.
Bod č. 6/ Diskusia
Starosta obce informoval prítomným poslancov obecného zastupiteľstva:
- o montáži okenných sietí na okná v školskej kuchyni, ktoré boli objednané a montáž
bude prevedená v posledný augustový týždeň
Zároveň ich pozval na najbližšie akcie v obci:
- Hodové slávnosti & Deň obce – od 23.8.2019 do 26.8.2019, v piatok 23.8.2019 sa
program začína o 17:00 h – nafukovacie atrakcie pre deti a maľovanie na tvár, o 17:30 h
sa začína futbalový zápas Horný koniec – Dolný koniec, 19:00 h vystúpenie FS
Rošindolčané, tombola, 20:00 h – vystúpenie skupiny Bystrík banda,
- kladenie venca k pamätníku SNP – 29.8.2019 o 09:00 h,
- otvorenie školského roka – 2.9.2019 na školskom dvore,
- otvorenie knižných búdok pred základnou školou a pred obecným úradom – 3.9.2019,
- Súťaž vo varení guláša a Ukončenie leta v Ružindole – 14.9.2019.
Ďalej informoval prítomných poslancov OZ o doručenej odpovede z MsÚ v Trnave,
majetkovej komisie, ohľadom zmluvy o výpožičke Športového areálu Ružindol, v ktorej sa
uvádza, že majetková komisia schvaľuje odpredaj pozemkov. Na najbližšom zasadnutí
majetkovej komisie zistí bližšie informácie ako aj hodnotu pozemkov.
Stanislava konečná: otázka, ako sú tieto parcely evidované na liste vlastníctva.
Starosta obce: odpovedal, že ako orná pôda.

Starosta obce: informoval prítomných o navýšených množstvách vývozu komunálneho
odpadu v obci. Za minulý rok bolo odvezených 297 ton komunálneho a zmesového odpadu
a tento rok v auguste máme už 277 ton. Najväčším problémom je hádzanie biologicky
rozložiteľného odpadu do komunálneho odpadu.
Ing. Marek Antonín: ako je na tom obec s hodnotami za separovaný odpad.
Starosta obce: množstvá separovaného odpadu sa nám trocha zlepšili a poklesli.
Mgr. Tomáš Jurišič: otázka, či tie hodnoty za komunálny odpad tak narástli aj kvôli
odovzdaným veciam z prevádzky.
Starosta obce: obec má štatistiku toho, čo vyvážame zo zberného dvora. Zmesový odpad nie je
tak dramatický ako odpad z domácností. Dodal, že budúci týždeň bude rokovať so
spoločnosťou FCC, aby sa vývozy viac kontrolovali.
Ing. Marek Antonín: otázka, či sú tieto čísla kompletný sumár za zberný dvor ako aj za
domácnosti.
Starosta obce: odpovedal, že áno.
Ing. Marek Antonín: otázka na starostu obce, či má k dispozícii aj čísla len za zberný dvor.
Starosta obce: odpovedal, že minulý rok bolo zo zberného dvora vyvezených cca 5 ton a tento
rok je obec na tom percentuálne podobne.
Mgr. Tomáš Jurišič: otázka, či by nebolo dobré zvážiť umiestnenie váhy na zberný dvor a
taktiež osloviť spoločnosť Rupos, s.r.o., či by tam nebolo možné vážiť smetiarske vozidlá pred
vývozom odpadu.
Starosta obce: odpovedal, že práve toto by chcel dohodnúť so spoločnosťou FCC, aby
zvozové autá prišli do obce, odvážili sa a hlavne z našej obce neodišli zbierať odpad do inej
obce. Ďalej dodal, že je potrebné motivovať ľudí k separácii odpadu. Ľudia dávajú do
komunálneho odpadu aj papier, ktorý by sa mal odovzdávať na zbernom dvore.
Mgr. Tomáš Jurišič: počul podnet od jedného občana, že bol na zbernom dvore vyviezť odpad
za ktorý zaplatil, podľa jeho názoru, dosť veľa. Otázka, či by váha na zbernom dvere nebola
objektívnym nástrojom, platilo by sa na základe váhy a nie objemu.
Starosta obce: odpovedal, že s takouto možnosťou určite rátame. Na zbernom dvore sa už
vykonali určité opatrenia. Ďalej dodal, že do konca roka by chcel, aby sa upravilo VZN
o odpadoch.
Stanislava Konečná: poznamenala, že ak to takto pôjde ďalej budú sa musieť zvýšiť poplatky
za komunálny odpad a najviac na to doplatia práve tí, ktorí separujú a tí, ktorí neseparujú budú
najviac vyskakovať.
Starosta obce: odpovedal, že obec sa k tomuto zvyšovaniu veľmi blíži aj napriek tomu, že sa
separuje.
Mgr. Zuzana Holkovičová: navrhla, či by nebolo dobré aby deti zo školy v rámci nejakého
projektu nenavštívili starších ľudí a vysvetlili im, čo patrí do separovaného odpadu a čo nie.
Starosta obce: odpovedal, že určite by nebolo zlé zahrnúť túto myšlienku do projektu ohľadom
odpadov, ktorý obec chystá. Uviedol, že 50% komunálneho odpadu tvorí bioodpad. V súčasnej
dobe riešime, či by nebolo možné zrušiť poplatok za tento odpad na zbernom dvore
a motivovať tak ľudí, aby ho vyvážali na zberný dvor.
Mgr. Zuzana Holkovičová: otázka, či by nemali okolité obce záujem vytvoriť spoločnú
kompostáreň.
Starosta obce: odpovedal, že spoločná kompostáreň by bola výborná.
Mgr. Tomáš Jurišič: otázka na starostu obce, či nemá nejakú spätnú väzbu ako sa ujali
kompostárne v obci Zvončín.
Starosta obce: odpovedal, že vo Zvončíne im ostali kompostárne, ktoré si občania neprevzali,
v rámci projektu je potrebné mať podpísanú zmluvu s každým občanom, reálne však nemôžu
občanov skontrolovať či naozaj kompostujú.
Marek Hafrovič: otázka, ako je to so železným odpadom, teda ak si občan odovzdá odpad
individuálne do zberných surovín a prinesie o tom potvrdenie, či sa to ráta aj pre obec.

Starosta obce: odpovedal, že áno dá sa to, ale len v prípade, ak občan prinesie zo zberných
surovín lístok, na ktorom bude uvedené jeho meno priezvisko a bydlisko. K železnému odpadu
sa pripravuje leták v rámci celého projektu o odpadoch.
Mgr. Tomáš Jurišič: otázka, či by sa po obci nedali porozmiestňovať kontajneri na bioodpad
tak, ako to bolo aj v minulosti. Ak by boli zadarmo, aj toto by mohla byť cesta.
Starosta obce: odpovedal, že áno aj toto by mohla byť cesta, ale nie v tejto chvíli. V minulosti
bolo jeden čas odovzdávanie bioodpadu na zbernom dvore otvorené a teraz keď prišli drviť
drevný odpad lietali tam plasty, matrace hocičo. Ľudia by do tých kontajnerov hádzali všetok
bodrel, nie len drevný odpad. Tým vzniká riziko, že by nám takýto odpad nepodrvili.
Starosta obce: informoval prítomných o doručenej žiadosti od ZO SZZ v Ružindole na
prenájom priestorov – kancelárie. V priebehu nasledujúceho týždňa zvolá stretnutie so
záhradkármi aby si dohodli podrobnosti. Zároveň sa opýtal Ing. Ľubomíra Hečka, či chce niečo
k tejto žiadosti povedať.
Ing. Ľubomír Hečko: uviedol, že ZO SZZ v Ružindole by mal záujem o prenájom jednej
kancelárie, ideálne niekde v prízemí. Chceli by miestnosť kde by mohli mať umiestnené svoje
veci – poháre, minerálku a pod.
Mgr. Zuzana Holkovičová: otázka, v akom stave sú miestnosti pod kultúrnym domom.
Starosta obce: odpovedal, že v súčasnej dobe sa prerába priestor pod sálou, ktorý bude určený
pre miestne organizácie. Väčšinu vecí už máme sponzorsky obstarané. Mariášový klub
prisľúbil pomoc pri odstránení betónu v miestnosti. Do zimy by sme chceli tieto priestory
pripraviť, aby počas zimných mesiacov slúžili obecným organizáciám.
Stanislava Konečná: otázka, čo sa nachádza v miestnosti pod sobášnou miestnosťou.
Starosta obce: odpovedal, že sú tam umiestnené knihy.
Starosta obce: informoval prítomných, že v piatok 30.8. poobede a v sobotu 31.8. ráno sa
bude v škôlke konať brigáda - čistenie vnútorných priestorov novovybudovaných sociálnych
zariadení.
Stanislava Konečná: povedala, že by bolo dobré osloviť aj OZ Ružindolčatá.
Starosta obce: odpovedal, že osloví pani Ostrížovú – predsedníčku OZ Ružindolčatá.
Ing. Marek Antonín: otázka, či máme nejaké návrhy k pomenovaniu ulíc v obci.
Mgr. Jana Temniaková: odpovedala, že na obecný úrad už boli nejaké návrhy doručené.
Ing. Marek Antonín: otázka, ako sa pokračuje s doplnením územného plánu.
Starosta obce: odpovedal, že ohľadom toho rokuje a na najbližšom zastupiteľstve podá ďalšie
informácie.
Stanislava Konečná: otázka, ako bola doriešená a ukončená zámenná zmluva s p. Bajužíkom.
Starosta obce: odpovedal, že predložený geometrický plán je neplatný. P. Bajužík sa
rozhoduje či dá vypracovať nový geometrický plán. Má sa rozhodnúť do konca augusta.
Bod č. 7/ Záver
Starosta obce Ružindol poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.
Peter Galanský
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Zuzana Holkovičová

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

Stanislava Konečná

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 22. augusta 2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ružindol na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom nasledovného pozemku:
- nebytové priestory určené a vyznačené na priloženej snímke, konkrétne 3 miestnostikancelárie nachádzajúce sa na 3. nadzemnom podlaží, ktoré sú súčasťou budovy so súp.
č. 130, postavená na pozemku parcela registra „C" č. 212 evidovaná na katastrálnej
mape - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Ružindol, zapísanej na LV č. 800 vo
vlastníctve Obce Ružindol o výmere 980 m2 v k. ú. Ružindol, pre nájomcu, ktorým je
Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, sídlom Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO 50 428
438 za nájomné vo výške 210 EUR/mesiac, na dobu neurčitú. Vytvorenie nájomného
vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je poskytnutie daných administratívnych priestorov na rozvoj spolupráce
a činnosti členov tohto združenia, vrátane rozvoja obce Ružindol, ako člena združenia a
preto nie je potrebné dodržať postup podľa § 9a ods. 1 a súv. ustanovení zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo
rozhodlo o vytvorení nájomného vzťahu tak, ako je uvedené v tomto bode uznesenia a v
súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zodpovední: starosta obce, zamestnanci 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:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
ospravedlnený
+
+
+
+
ospravedlnený
+
7

0

0

3/5 väčšinou = 6
Uzn. č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 03/2019/OZ.
Zodpovední: starosta obce, zamestnanci 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

ZA:

PROTI:

+
+
ospravedlnený
+
+
+
+

ZDRŽAL SA:

Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ospravedlnený
+
7

0

0

Uzn. č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7/2019/RO, 8/2019/RO,
9/2019/RO a 10/2019/RO.
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:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
ospravedlnená
+
+
+
+
ospravedlnená
+
7

0

0

Uzn. č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2019 .
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
+
7

0

0

Uzn. č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2019 .
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

ZA:

PROTI:

+
+
ospravedlnený
+
+
+
+
ospravedlnený
+

ZDRŽAL SA:

Počet hlasov:

7

0

0

Uzn. č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zoznam pohľadávok obce k 30.06.2019 .
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
+
6

0

0

Uzn. č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zoznam záväzkov obce k 30.06.2019.
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
+
7

0

0

Uzn. č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce a pracovníkov OcÚ vymáhaním pohľadávok obce
k 30.6.2019.
Zodpovední: starosta obce, zamestnanci 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:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
ospravedlnený
+
+
+
+
ospravedlnený
+
7

0

0

Uzn. č. 77/2019
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o:
- o navýšených množstvách vývozu komunálneho odpadu v obci,
- o doručenej odpovede z MsÚ v Trnave, majetkovej komisie, ohľadom zmluvy
o výpožičke Športového areálu Ružindol,
- o montáži okenných sietí na okná v školskej kuchyni, ktoré boli objednané a montáž
bude prevedená v posledný augustový týždeň
Najbližších podujatiach v obci:
- Hodové slávnosti & Deň obce – od 23.8.2019 do 26.8.2019, v piatok 23.8.2019 sa
program začína o 17:00 h – nafukovacie atrakcie pre deti a maľovanie na tvár, o 17:30 h
sa začína futbalový zápas Horný koniec – Dolný koniec, 19:00 h vystúpenie FS
Rošindolčané, tombola, 20:00 h – vystúpenie skupiny Bystrík banda,
- pokladanie venca k pamätníku SNP – 29.8.2019 o 09:00 h,
- otvorenie školského roka – 2.9.2019 na školskom dvore,
- otvorenie knižných búdok pred školou a pred obecným úradom – 3.9.2019,
- Súťaž vo varení guláša a Ukončenie leta v Ružindole – 14.9.2019.
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:

+
+
ospravedlnený
+
+
+
+
ospravedlnený
+
7

0

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Zuzana Holkovičová

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

Stanislava Konečná

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

ZDRŽAL SA:

0

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 03.07.2019
Uzn. č. 64/2019
Uzn. č. 65/2019
Uzn. č. 66/2019
Uzn. č. 67/2019
Uzn. č. 68/2019

– splnené
– splnené
– splnené
– splnené
– splnené

