Z Á P I S N I C A č. 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 24.06.2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ č. 1/2019 a 2/2019
a Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 2. polrok 2019
4. Záverečný účet obce za rok 2018
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- výročná správa obce Ružindol za rok 2018
- správa audítora
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ružindol č. 1/2019 O výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta
a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
6. Elokované pracovisko – ZŠ s MŠ Ružindol
7. Žiadosť o dofinancovanie kapitálových výdavkov – ZŠ s MŠ Ružindol
8. Zmluva s TJ Družstevník Ružindol
9. Plán odpadového hospodárstva obce Ružindol 2016 – 2020
10. Zrušenie Uzn. č. 11/2012
11. Žiadosť o zmenu schváleného finančného príspevku - F. Horváth
12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Mgr. M. Novosad
13. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Š. Čavojský
14. Informácie starostu obce
15. Diskusia
16. 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:

-

+
+

-

+
+
+
+
2

+
5

-

Poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Stanislava Konečná podala návrh na zmenu
Programu zasadnutia OZ. Navrhla aby bol z Programu zasadnutia OZ stiahnutý bod č. 8 –
Zmluva s TJ Družstevník Ružindol.
Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať.

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:

+
+
+
+
+
+
+
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NOVÝ PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ č. 1/2019 a 2/2019
a Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 2. polrok 2019
4. Záverečný účet obce za rok 2018
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- výročná správa obce Ružindol za rok 2018
- správa audítora
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ružindol č. 1/2019 O výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta
a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
6. Elokované pracovisko – ZŠ s MŠ Ružindol
7. Žiadosť o dofinancovanie kapitálových výdavkov – ZŠ s MŠ Ružindol
8. Plán odpadového hospodárstva obce Ružindol 2016 – 2020
9. Zrušenie Uzn. č. 11/2012
10. Žiadosť o zmenu schváleného finančného príspevku - F. Horváth
11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Mgr. M. Novosad
12. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Š. Čavojský
13. Informácie starostu obce
14. Diskusia
15. 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:
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+
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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 Mgr. Tomáš Jurišič.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ v Ružindole zo dňa 22.05.2019 vykonal starosta obce. / Príloha č. 1 /
Bod č. 3/ Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ č. 1/2019
a 2/2019 a Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 2. polrok 2019
Hlavná kontrolórka Obce Ružindol, Ing. Alena Gergelová, predložila OZ Obce Ružindol
správu o výsledku ukončenej kontrolnej činnosti ku dňu konania OZ č. 1/2019 a 2/2019.
Zároveň predložila poslancom OZ návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 2.
polrok 2019.
K bodu č. 3 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Ing. Alena Gergelová.
Bod č. 4/ Záverečný účet obce
Starosta obce vyhodnotil hospodárenie obce Ružindol za rok 2018. Predložil poslancom
obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2018, Výročnú správu obce Ružindol k 31.12.2018, Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu Záverečného účtu Obce Ružindol za rok 2018 a Návrh záverečného účtu za rok
2018.
Celkové hospodárenie obce za rok 2018 skončilo s prebytkom 84 457,51 € po vylúčení
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR vo výške 9 210,09 €, bola navrhnutá
skutočná tvorba rezervného fondu obce za rok 2018 vo výške 75 247,42 €.
Ing. Alena Gergelová, hlavná kontrolórka obce, odporučila schváliť Záverečný účet obce za rok
2018 bez výhrad.
Bod č. 5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ružindol č. 1/2019 O výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia
a určení miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN Obce Ružindol č. 1/2019 O výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení
miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky so zapracovanými
pripomienkami, ktoré boli na obecný úrad doručené v pripomienkovom konaní. Z piatich
doručených pripomienok boli do VZN zapracované tri.
K bodu č. 5 sa vyjadrili: Mgr. Tomáš Jurišič, starosta obce, Mgr. Zuzana Holkovičová.
Bod č. 6/ Elokované pracovisko – ZŠ s MŠ Ružindol
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Zmluvy o prenájme nebytových priestorov,
pričom prenajímateľom je Rímskokatolícka cirkev – Farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
a nájomcom je Obec Ružindol. Predmetom zmluvy je prenájom priestorov nachádzajúcich sa
v budove fary, súpisné číslo 1. Účelom nájmu je zriadenie elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ
Ružindol – učebnej triedy ŽS s MŠ Ružindol.
K bodu č. 6 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Ing. Milan Burza, Ing. Marek Antonín, Ing.
Vladimír Púčik, Mgr. Zuzana Holkovičová, Bc. Beáta Morongová, starosta obce, Ing. Radovan
Hečko, Marek Hafrovič, Mgr. Tomáš Jurišič.
Bod č. 7/ Žiadosť o dofinancovanie kapitálových výdavkov – ZŠ s MŠ Ružindol
Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť o dofinancovanie kapitálových výdavkov
doručenú od ZŠ s MŠ Ružindol. Uzn. OZ č. 26/2019 zo dňa 11.2.2019 bolo schválené RO
o doplnenie kapitálových výdavkov pre ZŠ s MŠ Ružindol v celkovej sume 5 000 Eur na nákup
umývačky riadu. Z poukázaných kapitálových výdavkov bola na nákup umývačky riadu
použitá suma 2 618,90 Eur. Zvyšnú sumu, 2 381,10 Eur, žiada ZŠ s MŠ Ružindol presunúť na
nákup smažky do školskej jedálne. Zároveň žiada o dofinancovanie kapitálových výdavkov na

nákup smažky o sumu 2 000 Eur. Starosta obce ďalej uviedol, že na základe cenových ponúk
od p. riaditeľa – PaeDr. Kovačocyho a cenových ponúk, ktoré si dal sám vypracovať potrebuje
škola na nákup smažky ešte necelých 800 Eur.
K bodu č. 7 sa vyjadrili: Mgr. Pavol Tollarovič, Mgr. Zuzana Holkovičová, starosta obce.
Bod č. 8/ Plán odpadového hospodárstva obce Ružindol 2016 – 2020
Starosta obce predložil poslancom OZ Plán odpadového hospodárstva ( ďalej len POH ) Obce
Ružindol 2016 – 2020. Zároveň ich oboznámil s vyjadrením Okresného úradu Trnava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, v ktorom bolo uvedené, že POH Obce Ružindol 2016 – 2020 je v súlade
s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou POH Trnavského kraja na
roky 2016 -2020.
Bod č. 9/ Zrušenie Uzn. č. 11/2012
Starosta obce informoval poslancov OZ, že je potrebné zrušiť Uzn. č. 11/2012, ktorým bol
schválený od 01. 03. 2012 poplatok za zvýšené náklady spojené s vykonávaním občianskych
sobášov mimo sobášnej miestnosti obce vo výške 100,00 €. Dostali sme informáciu od
právnika, že takýto poplatok OZ schvaľovať nemôže a preto by sme ho nemali vyberať.
K bodu č. 9 sa vyjadrili: Ondrej Beracka, Stanislava Konečná, Ing. Marek Antonín, Ing.
Vladimír Púčik, Mgr. Jana Temniaková, Marek Hafrovič, Mgr. Zuzana Holkovičová, Bc. Beáta
Morongová
Bod č. 10/ Žiadosť o zmenu schváleného finančného príspevku
Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť o zmenu schváleného finančného príspevku
doručenú od F. Horvátha, v ktorej uvádza, že žiada o zmenu rehabilitačného zariadenia,
ktorému bude vyplatený finančný príspevok vo výške 2 500 Eur schválený OZ Uzn. č. 9/2019
zo dňa 11.2.2019 pre rehabilitačné centrum ADELI, nakoľko rehabilitácia bude prebiehať
v Centre rehabilitácie Miroslava Náhlika CEREMINA, n.o., Hlavná 11/6, 919 25 Šúrovce.
K bodu č. 10 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Ing. Vladimír Púčik, starosta obce
Bod č. 11/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Starosta obce informoval poslancov OZ o doručenej Žiadosti od Mgr. Novosada o odkúpenie
časti parcely č. 528/1, register “C“, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 800 a to
o veľkosti cca 5 árov z dôvodu vybudovania jednopodlažného priestoru so zastavanou plochou
cca 70 m².
K bodu č. 11 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Mgr. Zuzana Holkovičová, starosta obce, Ing.
Radovan Hečko
Bod č. 12/ Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti
Starosta obce predložil poslancom OZ Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti č. p. 288, časť Šport
Club + záhrada doručenú od Š. Čavojského.
K bodu č. 12 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Ing. Vladimír Púčik, Ing. Marek Antonín,
starosta obce
Bod č. 13/ Informácie starostu obce
- zrušenie časti školského obvodu obci Biely Kostol – v súčasnej chvíli je zaslaná
výpoveď na zrušenie časti školského obvodu Obci Biely Kostol. Je potrebné
vypracovať novú dohodu o spoločnom školskom obvode s Obcou Biely Kostol a to pre
ročníky 5 – 9.
- žiadosť o prenájom pozemku 2 x 3 m ( 6 m2 ) na vybudovanie kaplnky – starosta
obce informoval poslancov OZ, že obec by poskytla Farskému úradu v Ružindole
pozemok bezplatne a fara by si kaplnku vybudovala na vlastné náklady.

-

najbližšie akcie v obci: 19.7.2019 - Letné kino, 23.8. – 25.8.2019 - Hodové slávnosti,
14.9.2019 - Súťaž vo varení guláša,
prednáška o odpadoch – tento týždeň by mali byť na obecný úrad doručené letáky
z prednášky o odpadoch, ktoré budú doručené do každej domácnosti,
odpad na roly – riešime to, podám vám informáciu o výsledku,
kríž pri hornom parku – riešime to, oslovíme firmu, ktorá to realizovala.

Bod č. 14/ Diskusia
Starosta obce - poprosil pána právnika, Ondreja Beracku, o podanie krátkej správy ohľadom
zmluvy s telovýchovnou jednotou ( TJ )
Ondrej Beracka – informoval, že doteraz mala obec s TJ uzatvorenú zmluvu o výpožičke.
Takáto zmluva sa používa výnimočne, ale nie je to neštandardný model. Pokiaľ sa obec
rozhodne tento typ zmluvy zachovať, pôjde o bezplatnú výpožičku a bude na TJ ako bude
s týmito priestormi komerčne nakladať. Zároveň sa však pre TJ stanovia podmienky na
nakladanie s obecným majetkom. Druhou možnosťou, ktorá je bežnejšia, je uzavrieť nájomnú
zmluvu s možnosťou ďalšieho prenájmu a komerčného využitia. Buď sa zvolí model ako
doteraz, s nadstavením pravidiel čo bude môcť TJ s obecným majetkom robiť alebo druhá
alternatíva, ktorá je bežnejšia a častejšie využívaná a to je nájom s možnosťou podnájmu.
Právne je nájomná zmluva lepšia v tom, že spektrum práv a povinností definujú zákony bez
toho, aby sa museli špeciálne zahŕňať do nájomnej zmluvy. Pri zmluve o výpožičke je nutné
kreovať zmluvu špeciálne, nakoľko sa musia bližšie definovať práva a povinnosti.
Starosta obce - opýtal sa pána právnika, či by bol v poriadku nový návrh o výpožičke, kde by
obec spravovala celý areál a TJ by spravovala len budovy.
Ondrej Beracka – odpovedal, že zákon o majetku obcí neumožňuje, že by sa dala správa
majetku vytvoriť voči tretiemu subjektu. Mala by to byť rozpočtová alebo príspevková
organizácia, čo v tomto prípade nie je ani jedno, nakoľko sa to myslí vo vzťahu k obci. Správa
v tomto prípade je najmenej vhodné riešenie.
Starosta obce – odpovedal, že myslel skôr zakotvenie ich povinností starať sa o budovy či
šatne do zmluvy o výpožičke.
Ondrej Beracka – odpovedal, že do zmluvy sa dá zakotviť minimálna výška investície, ktorú
musia sami znášať. Je to bežná údržba, ktorú by mali v prospech nehnuteľnosti vynakladať
a nezaťažuje to vlastníka. Potom je otázka nákladov spojených s užívaním, štandardne ich
znáša ten, kto z užívania čerpá benefity, teda TJ. Nie je však vylúčené, že ich bude znášať aj
obec.
Starosta obce – opýtal sa na názor pána právnika, či sa má obec vrátiť k zmluve o výpožičke.
Ondrej Beracka – odpovedal, že dá sa nadstaviť aj zmluva o výpožičke. Vo výsledku bude
model nadstavený len inou právnou formou, pričom TJ bude môcť čerpať benefit, že bude
priestory komerčne zhodnocovať.
Mgr. Tomáš Jurišič – položil otázku k žiadosti p. Čavojského, ktorý má bufet v športovom
areáli už 28 rokov, v čom by rád pokračoval, či je tam nejaká možnosť osobitného zreteľa.
Ondrej Beracka – odpovedal, že bufet je podnikateľská záležitosť a veľmi ťažko by sa dal
určiť osobitný zreteľ.
Ing. Marek Antonín – dodal pripomienku, že 28 rokov tam funguje nie je osobitný zreteľ.
Ondrej Beracka – odpovedal, že to nie je osobitný zreteľ. Mal by to byť verejný záujem pre
obec alebo jej obyvateľov. Toto je čisto komerčná záležitosť.
Ing. Vladimír Púčik – uviedol, že bude vystupovať ako zástupca TJ, nakoľko tam pôsobí už
25 rokov. V súčasnej dobe prihlásili 3 mužstvá z toho 2 mládežnícke. Je potrebné tieto
mládežnícke družstvá podporovať. Obec každoročne schvaľuje pre TJ Družstevník Ružindol
dotáciu. Je potrebné si uvedomiť aká je komerčnosť TJ. Niekedy si TJ dokázala na turnajoch
zarobiť napr. v bufetoch. Dnes to už nefunguje, pretože ľudia neprídu. Požiadal poslancov aby
boli zhovievaví, čo sa týka platby telovýchovnej jednoty, pričom TJ nie sú len futbalisti.

Ihrisko a priestory slúžia všetkým. Zároveň sa vyjadril, že priestory bufetu by mali prejsť pod
správu obce.
Stanislava Konečná – dodala, že TJ bolo ponúknuté robiť bufet a občerstvenie na viacerých
akciách, aby si zarobili. Povedal, že áno, oni to berú a potom to ponúkol Jurajovi Vráblovi,
pretože nemá ľudí. Juraj robí dobre, ale išlo o princíp, že si mohli zarobiť.
Mgr. Zuzana Holkovičová – uviedla, že poslanci sa ponúkli, že TJ v bufete so všetkým
pomôžu.
Ing. Vladimír Púčik – odpovedal, že to je rozdiel medzi staršou generáciou a terajšou, pretože
vtedy bola tá ochota byť v bufete a predávať. Možno sa dá niečo zmeniť v tom, že sú
mládežnícke družstvá, kde keď sa dá dokopy partia rodičov, tak tí rodičia si budú pre svoje deti
robiť turnaje a pod.
Starosta obce – odpovedal, že bude volať s p. Domorák, aby zvolal zasadnutie, pretože rodičia
mládežníkov nie sú vo výbore vôbec zakomponovaný.
Ing. Marek Antonín – dodal, že na toto stretnutie by mohli ísť aj poslanci. TJ nie je len
o futbale, mohlo by tu byť aj niečo iné. Mohlo by sa to prepojiť aj so školou.
Mgr. Zuzana Holkovičová – položila otázku Ing. Púčikovi, akú právnu formu má TJ.
Ing. Vladimír Púčik – odpovedal, že ide o občianske združenie. Ďalej navrhol, aby sa cena
prenájmu stanovila na 1 Euro a bufet prešiel pod správu obce, pričom TJ by mala povinnosť sa
o prenajaté priestory starať.
Ing. Marek Antonín – povedal, že poslanci majú záujem o to, aby bufet prešiel pod správu
obce.
Stanislava Konečná – navrhla upraviť nájomnú zmluvu s TJ a vypracovať ju v zmysle
nakladania s majetkom obcí a občianskeho zákonníka. Cena prenájmu by bola 1 Euro za
kalendárny rok. Poprosila p. právnika o vypracovanie tejto zmluvy.
Ján Kojs – dotaz k ceste pri škôlke, či by nebolo možné spraviť hlavnú cestu z horného konca
až po poštu. Dopravná značka oproti domu súp. č. 418 je zarastená a nie je ju vidieť.
Starosta obce – odpovedal, že čoskoro príde návrh pasportu obce, ktorý bude verejný
a občania ho budú môcť pripomienkovať. Zarastenú dopravnú značku budeme riešiť.
Ján Kojs – tiež dodal, že by bolo dobré ostrihať živý plot pri pošte, pretože nie je dobre vidieť
do na hlavnú cestu.
Stanislava Konečná – požiadala, aby sa stavebná komisia pozrela na preliačinu na chodníku
k zbernému dvoru.
Bod č. 15/ Záver
Starosta obce Ružindol poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Peter Galanský
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Bc. Beáta Morongová

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

Mgr. Tomáš Jurišič

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 24. júna 2019 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK Obce Ružindol o výsledku ukončenej
kontroly ku dňu konania zasadnutia č. 1/2019 a 2/2019.
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:

+
+
+
+
+
+
+
7

-

-

-

-

Uzn. č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po prerokovaní Plán kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na
2. polrok 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:

+
+
+
+
+
+
+
7

-

-

-

-

Uzn. č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) stanovisko HK Obce Ružindol k záverečnému účtu za rok 2018,
b) správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
c) výročnú správu obce Ružindol za rok 2018
d) prebytok rozpočtu v sume 103 553,22 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený

o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 2 017,97 € a prostriedky školskej jedálne vo
výške 7 192,12 € a prebytok následne použiť na:
vysporiadanie rozdielu finančných operácií vo výške 19 095,71 €
tvorbu rezervného fondu vo výške 75 247,42 €.
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:

+
+
+
+
+
+
+
7

-

-

-

-

Uzn. č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) prebytok rozpočtu v sume 103 553,22 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 2 017,97 € a prostriedky školskej jedálne vo
výške 7 192,12 € a následne použiť na:
- vysporiadanie rozdielu finančných operácií vo výške 19 095,71 €
- tvorbu rezervného fondu vo výške 75 247,42 €
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
7

-

1

Uzn. č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu obce v celkovej výške 81 082,76 €
( 75 247,42 + 5 835,34 ) na obstaranie a rekonštrukciu majetku obce a to:
 dobudovanie chodníka a cyklochodníka na Hlavnej ulici vo výške 81 082,76 €
Termín : ihneď
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcÚ
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:

+
+
+
+
+
+
+
7

-

1

Uzn. č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Ružindol č. 1/2019 O výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta a času prihlásenia
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky so zapracovanými pripomienkami.
Termín: 1.9.2019
Zodp.: starosta obce, zamestnanci OcÚ
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

-

-

Uzn. č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje vytvorenie elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Ružindol, Ružindol 3, 91961
v priestorov nachádzajúcich sa v budove fary, Ružindol 1,
b) žiada starostu obce o prepracovanie a doplnenie nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou
cirkvou, farnosť Ružindol a je predloženie na najbližšie zasadnutie OZ
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 1.9.2019
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:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
7

-

1

Uzn. č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 800 Eur na nákup
120 l panvice sklopnej plynovej pre ZŠ s MŠ Ružindol, Ružindol 3, 919 61.
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:

ZA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

-

-

Uzn. č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán odpadového hospodárstva Obce Ružindol 2016 – 2020.
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
6

-

2

Uzn. č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) ruší Uzn. č. 11/2012, ktorým sa schválil poplatok za zvýšené náklady spojené
s vykonávaním občianskych sobášov mimo sobášnej miestnosti obce vo výške
100,00 €,
b) žiada starostu obce o vypracovanie interného rozhodnutia o výške nákladov spojených
so sobášom mimo sobášnej miestnosti.
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+

Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
+
7

-

1

Uzn. č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie Žiadosť o zmenu schváleného finančného príspevku od F. Horvátha,
b) žiada starostu obce o získanie bližších informácií a podkladov rehabilitačnej činnosti v
Centre rehabilitácie Miroslava Náhlika CEREMINA, n.o. pre F. Horvátha.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

-

-

Uzn. č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 528/1, register “C“,
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 800 a to o veľkosti cca 5 árov z dôvodu
vybudovania jednopodlažného priestoru so zastavanou plochou cca 70 m² od Mgr. Novosada.
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

-

-

Uzn. č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti č. p. 288, časť Šport
Club + záhrada doručenú od Š. Čavojského.
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:

+
+
+
+
+
+
+
7

-

1

Uzn. č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu 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:

Peter Galanský
starosta obce

ZA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

-

-

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

Overovatelia zápisnice:
Bc. Beáta Morongová

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

Mgr. Tomáš Jurišič

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

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 22.05.2019
Uzn. č. 42/2019
Uzn. č. 43/2019
Uzn. č. 44/2019
Uzn. č. 45/2019
Uzn. č. 46/2019
Uzn. č. 47/2019
Uzn. č. 48/2019
Uzn. č. 49/2019

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

