Z Á P I S N I C A č. 8/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 14.10.2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania
zasadnutia OZ č. 3/2019 a 4/2019
4. Regulatíva k územnému plánu
5. Rozpočtové opatrenia
6. Hlavná kontrolórka obce - vzdanie sa funkcie
7. Informácie starostu obce
8. Diskusia
9. 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:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

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 Bc. Beáta Morongová a Ing. Radovan Hečko.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ v Ružindole zo dňa 22.08.2019 vykonal starosta obce. / Príloha č. 1 /.
Bod č. 3/ Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania
zasadnutia OZ č. 3/2019 a 4/2019
Hlavná kontrolórka Obce Ružindol, Ing. Alena Gergelová, predložila OZ Obce Ružindol
správu o výsledku ukončenej kontrolnej činnosti ku dňu konania OZ č. 3/2019 a 4/2019.
K bodu č. 3 sa vyjadrili: Ing. Marek Antonín, Mgr. Zuzana Holkovičová, Mgr. Tomáš Jurišič,
Stanislava Konečná, starosta obce
Bod č. 4/ Regulatíva k územnému plánu
Starosta obce predložil poslancom OZ regulatíva k územnému plánu Obce Ružindol.
K bodu č. 4 sa vyjadrili: Mgr. Zuzana Holkovičová, Ing. Radovan Hečko.
Bod č. 5/ Rozpočtové opatrenia
Starosta obce predložil poslancom OZ na vedomie rozpočtové opatrenia č. 11/2019/RO,
12/2019/RO, 13/2019/RO, 14/2019/RO a 15/2019/RO.
K bodu č. 5 sa vyjadrili: Stanislava Konečná
Bod č. 6/ Hlavná kontrolórka obce - vzdanie sa funkcie
Starosta oznámil poslancom OZ, že hlavná kontrolórka Obce Ružindol sa vzdala svojej funkcie
k 31.12.2019. Zároveň poďakoval Ing. Alene Gergelovej za jej doterajšiu prácu hlavnej
kontrolórky obce Ružindol.
Starosta obce navrhol poslancom OZ vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce Ružindol na
13.12.2019 o 18:00 hod. Zároveň požiadal poslancov OZ o zriadenie volebnej komisie, ktorá
bude dozerať na priebeh volieb. Poslanci OZ zriadili volebnú komisiu v zložení:
- Ing. Marek Antonín - predseda,
- Mgr. Pavol Tollarovič - člen,
- Ľubomír Šalgovič – člen,
- Mgr. Zuzana Holkovičová – člen.
K bodu č. 6 sa vyjadrili: Ing. Alena Gergelová, Mgr. Zuzana Holkovičová,
Bod č. 7/ Informácie starostu obce:
Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva:
- o indikatívnej ponuke financovania – bližšie informácie o indikatívnej ponuke
financovania povedal pán Miroslav Selecký, regionálny riaditeľ pre municipálny
a firemný obchod Prima banky Slovensko, a.s.,
- o návrhoch na názvy ulíc, ktoré boli doručené od občanov – starosta obce predložil
poslancom OZ zoznam doručených návrhov na jednotlivé ulice. Poslanci OZ sa
rozhodli, že na najbližšom pracovnom stretnutí vyberú z doručených názvov 3 až 5
návrhov a zvolia najvhodnejšiu formu ako ďalej osloviť občanov,
- o aktuálnom stave zmluvy s TJ Družstevník Ružindol – táto zmluva je pripravená,
chýbalo v nej doplnenie jednotlivých miestností s výmerami. Zároveň poďakoval Ing.
Radovanovi Hečkovi za zakreslenie priestorov kabín,
- pozval prítomných poslancov na najbližšie podujatia v obci – Obecná brigáda –
Údolie ruží dňa 19.10.2019, Posedenie so seniormi dňa 22.10.2019, Lampiónový
sprievod dňa 8.11.2019, Volejbalový turnaj dňa 16.11.2019, Stretnutie s Mikulášom dňa
6.12.2019 a Adventné trhy 14.12.2019,

-

ponuka na verejné obstarávanie na ZŠ s MŠ Ružindol – cena firmy, ktorá by
spravila kompletné verejné obstarávanie k nadstavbe základnej školy je okolo 4 000
Eur,
- o získanej dotácii na kamerový systém – dotáciu vo výške 8 000 € získala obec
z Ministerstva vnútra SR,
- o letákoch na odpady – letáky s informáciami o odpadoch boli doručené do každej
domácnosti. Zároveň dodal, že je potrebná kontrola odpadu v smetných nádobách
umiestnených v domácnostiach, nakoľko sa v týchto nádobách nachádza množstvo
biologicky rozložiteľného odpadu.
Stanislava Konečná – pripomienkovala, že niektoré domácnosti vykladajú namiesto
120 l smetnej nádoby 240 l smetnú nádobu. Ďalej dodala, že v smetných nádobách sa
nachádzaj aj odpad, ktorý do nich nepatrí.
Starosta obce – poďakoval za pripomienku a odpovedal, že obecný úrad už rieši
domácnosti, ktoré majú pridelené nesprávne smetné nádoby.
- o chodníku na hlavnej ulici – obci bola doručená faktúra za časť vykonaných prác.
Ing. Radovan Hečko - povedal, že faktúra bola vystavená podľa rozpočtu.
Ing. Marek Antonín - otázka k jednotlivým položkám faktúry.
Ing. Radovan Hečko – odpovedal, že jednotlivé položky boli vyrátané na základe
premerania a sú zhodné s trhovými cenami.
- o zaslanej cenovej ponuke vo výške 10 329,756 Eur na vybudovanie pozdĺžneho
a kolmého státia a doasfaltovanie časti priestranstva pri kríži v Hornom parku –
poslanci OZ schválili navýšenie rozpočtu na vybudovanie pozdĺžneho státia, kolmého
státia a doasfaltovanie časti priestranstva pri kríži v Hornom parku za sumu 10 329,756
Eur.
K bodu č. 7 sa vyjadrili: Ing. Marek Antonín, Mgr. Zuzana Holkovičová, Mgr. Tomáš Jurišič,
Stanislava Konečná, Marek Hafrovič, Ľubomír Šalgovič, Bc. Beáta Morongová, starosta obce
Bod č. 8/ Diskusia
Marek Antonín – otázka, či sa chodník na hlavnej ulici znova premeria a reálne to bude
vyúčtované.
Starosta obce – odpovedal, že bude od C.S. požadovať podľa rozpočtu už so zmenenou časťou
3 m vjazdu, aby to bolo reálne odpočítané a ak by tam bol mínusový rozdiel, ten bude
požadovať vrátiť.
Mgr. Tomáš Jurišič – otázka k aktuálnemu stavu passportu obce.
Starosta obce – odpovedal, že v priebehu novembra by malo prebehnúť verejné vypočutie.
Stanislava Konečná – pripomienka k vysokej burine a zarastenému pozemku oproti domu so
súp. č. 436.
Starosta obce – odpovedal, že situáciu preverí a problém bude riešiť.
Bod č. 9/ Záver
Starosta obce Ružindol poďakoval Ing. Alene Gergelovej, hlavnej kontrolórke obce, za jej
doterajšiu prácu, poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Peter Galanský
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Bc. Beáta Morongová

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

Ing. Radovan Hečko

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 14. októbra 2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK Obce Ružindol o výsledku ukončenej
kontroly ku dňu konania zasadnutia č. 3/2019 a 4/2019.
Zodpovedný: HK obce
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
8

0

1

Uzn. č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie regulatíva k územnému plánu a žiadajú starostu obce o
ich zapracovanie k VZN o územnom pláne Obce Ružindol.
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

Uzn. č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. č. 11/2019/RO, 12/2019/RO,
13/2019/RO, 14/2019/RO a 15/2019/RO.
Zodpovední: starosta obce, zamestnanci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín

ZA:

+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

0

1

Uzn. č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ružindol:
a) na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Ružindol, ktorá
sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ružindol
o 18:00 hod.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu
s požadovanými dokladmi najneskôr do 29. novembra 2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke
na adresu:
Obec Ružindol
Obecný úrad Ružindol
Ružindol 130
919 61 Ružindol
Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 1. január
2020. Rozsah pracovného času je stanovený na 0,2 ustanoveného týždenného pracovného času.
Náležitosti písomnej prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail,
telefón);
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
- uvedenie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4
písm. a) zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: meno, meno, priezvisko,
rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo
zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby
narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno,
priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
- profesijný štruktúrovaný životopis;
b) Obecné zastupiteľstvo obce Ružindol určuje nasledovné podrobnosti o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce:
- každý poslanec obdrží jeden hlasovací lístok s menami kandidátov, ktorí splnili
podmienky účasti na voľbe,
- hlasovací lístok je označený pečiatkou s erbom obce Ružindol a podpisom starostu
obce,
- platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je vyznačený jeden kandidát zakrúžkovaním
jeho mena alebo poradového čísla pred jeho menom,

-

ak v prvom kole voľby nebude zvolený hlavný kontrolór obce, bude vyhlásená
pätnásťminútová prestávka na vyhotovenie hlasovacích lístkov do druhého kola volieb,
ktoré bude nasledovať,
meno úspešného kandidáta oznámi predseda volebnej komisie poslancom obecného
zastupiteľstva

a
poveruje volebnú komisiu v zložení Ing. Marek Antonín - predseda, Mgr. Pavol Tollarovič člen, Ľubomír Šalgovič – člen, Mgr. Zuzana Holkovičová – člen vykonaním voľby hlavného
kontrolóra obce Ružindol a posúdením splnenia kritérií účasti na voľbe prihlásených
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

Uzn. č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o:
- o indikatívnej ponuke financovania,
- o návrhoch na názvy ulíc, ktoré boli doručené od občanov,
- o aktuálnom stave zmluvy s TJ Družstevník Ružindol,
- o najbližších podujatiach v obci,
- ponuka na verejné obstarávanie na ZŠ s MŠ Ružindol,
- o získanej dotácii na kamerový systém,
- o letákoch na odpady
b) schvaľuje navýšenie rozpočtu na vybudovanie pozdĺžneho státia, kolmého státia
a doasfaltovanie časti priestranstva pri kríži v Hornom parku za sumu 10 329,756 Eur.
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Bc. Beáta Morongová

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

Ing. Radovan Hečko

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 22.08.2019
Uzn. č. 69/2019
Uzn. č. 70/2019
Uzn. č. 71/2019
Uzn. č. 72/2019
Uzn. č. 73/2019
Uzn. č. 74/2019
Uzn. č. 75/2019
Uzn. č. 76/2019
Uzn. č. 77/2019

– splnené
– splnené
– splnené
– splnené
– splnené
– splnené
– splnené
– v plnení
– splnené

