Z Á P I S N I C A č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 28.9.2020 v Kultúrnom dome Ružindol
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ružindol otvoril a viedol starosta obce, Peter
Galanský, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade
so zák. SNR č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 9 poslancov, z celkového počtu deviatich poslancov, a teda je
uznášania schopné.
Za zapisovateľa starosta určil Mgr. Janu Temniakovú.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Marek Antonín a Mgr. Tomáš Jurišič.
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania OZ podľa pozvánky, v nasledovnom znení:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na II. polrok 2020
4. Návrh VZN obce Ružindol č. 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev
5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Ružindole
6. Rozpočtové opatrenia
7. Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
8. Žiadosť o vrátenie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Žiadosť o odkúpenie parcely reg. „C“ KN s par. číslom 298/2
10. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Šport Club + záhrada
11. Žiadosť o príspevok na chodítko
12. Žiadosť o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve parkovania
13. Žiadosť o odkúpenie časti verejného pozemku pred novostavbou rodinného domu
14. Žiadosť o refundáciu nákladov
15. List od pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ružindol
16. Žiadosť o užívanie obecného pozemku
17. Zmena 06/2020 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších predpisov - Lokalita
R1, R2, S, T, U, V, W
18. Zmena ÚPN obce Ružindol
19. Obchodná verejná súťaž na prenájom bufetu v Športovom areáli v Ružindole
20. Voľba členov Komisie na kontrolu a vyhodnocovanie pripomienok návrhov VZN
21. Informácie starostu obce
22. Diskusia
23. Záver
O programe rokovania dal starosta obce hlasovať.
Uzn. č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program svojho rokovania dňa 28.9.2020.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
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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

+
+
+
+
+
+
+
+
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0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Antonín

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Mgr. Tomáš Jurišič

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ v Ružindole zo dňa 3.8.2020 vykonal starosta obce. / Príloha č. 1 /.
Bod č. 3/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na II. polrok 2020
Hlavný kontrolór obce Ružindol, Mgr. Igor Strýček, PhD., predložil poslancom OZ obce
Ružindol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.
K bodu č. 3 sa vyjadrili: Mgr. Igor Strýček, PhD., Stanislava Konečná, Ľubomír Šalgovič,
Bod č. 4/ Návrh VZN obce Ružindol č. 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných
priestranstiev
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN obce Ružindol č. 2/2020 o názvoch ulíc
a iných verejných priestranstiev v obci Ružindol. Zároveň ich informoval, že na obec Ružindol
boli doručené nasledujúce pripomienky:
1. Pripomienka č. 1 – doručená dňa 21.9. 2020 od p. Svetlany Szudovej:
,,Doplniť do VZN zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev, s ich presnými názvami,
ktoré sa týmto VZN určujú. Nakoľko v prílohe č. 1 je len mapa s vyznačenými názvami
s legendou a pri ulici č. 7 je nesúlad názvu. V legende Nová, v mape Nová Ulica.“ –
Výsledok vyhodnotenia pripomienky: VYHOVENÉ
Odôvodnenie:
V Prílohe č. 1 návrhu VZN č. 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev je
v legende pod poradovým číslom 7 uvedený názov ulice „Nová“. V grafickej časti tejto
prílohy je ulica pri poradovom čísle 7 označená názvom ,,Nová ulica“. Nesprávnym
vyznačením názvu ulice v legende a grafickej časti vzniká nesúlad v názve tejto ulice,
a preto sa v grafickej časti prílohy č. 1 mení názov ulice pri poradovom čísle 7 na ,,Nová“.
2. Pripomienka č. 2 – doručená dňa 21.9. 2020 od p. Svetlany Szudovej
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,,Na OZ pri predchádzajúcom návrhu VZN bolo povedané, že tabuľky s orientačnými
číslami zabezpečí obec na vlastné náklady. Teraz je v návrhu, že si ich zabezpečí občan na
vlastné náklady / čo je síce v súlade so zákonom, ale na OZ bolo povedané niečo iné /.
Pripomienka č. 1 bola zapracovaná do návrhu VZN Obce Ružindol č. 2/2020 o názvoch
ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Ružindol.“
Výsledok vyhodnotenia pripomienky: NEVYHOVENÉ
Odôvodnenie:
V odseku (12) § 4 návrhu VZN 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev je
síce uvedené, že tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník,
ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s
orientačným číslom na vlastné náklady, no v odseku (1) § 5 návrhu VZN 2/2020 o názvoch
ulíc a iných verejných priestranstiev sa uvádza, že odstavec (12) § 4 návrhu sa neuplatňuje
v prípade prvotného zavedenia názvov ulíc a stanovenia orientačných čísel budov Obcou.
3. Pripomienka č. 3 – doručená dňa 21.9. 2020 od Ing. Mareka Antonína
,,V odseku (1) § 5 návrhu VZN 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev je vo
vete nesprávne uvedený paragraf, a to: odstavec (12) § 5 tohto VZN sa neuplatňuje v
prípade prvotného zavedenia názvov ulíc a stanovenia orientačných čísel budov Obcou.
Správne má byť vo vete uvedený § 4.“
Výsledok vyhodnotenia pripomienky: VYHOVENÉ
Odôvodnenie:
V odseku (1) § 5 návrhu VZN 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev bol
vo vete nesprávne uvedený paragraf. Správne znenie odseku (1) § 5 návrhu VZN 2/2020 o
názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev je: ,,Odstavec (12) § 4 tohto VZN sa
neuplatňuje v prípade prvotného zavedenia názvov ulíc a stanovenia orientačných čísel
budov Obcou.“
K bodu č. 4 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Ing. Marek Antonín, starosta obce, Mgr. Igor
Strýček, PhD., Mgr. Zuzana Holkovičová, Ľubomír Šalgovič, Marek Hafrovič
Bod č. 5/ Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Ružindole
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
v Ružindole.
K bodu č. 5 sa vyjadrili: Mgr. Tomáš Jurišič, Ing. Marek Antonín, Marek Hafrovič, starosta
obce, Stanislava Konečná, Mgr. Zuzana Holkovičová, Ondrej Beracka
Bod č. 6/ Rozpočtové opatrenia
Starosta obce predložil poslancom OZ na vedomie rozpočtové opatrenia č. 8/2020/RO,
9/2020/RO, 10/2020/RO a 11/2020/RO.
Bod č. 7/ Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na obec Ružindol bola doručená žiadosť o zníženie
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dôvodom žiadosti je
nepriaznivá situácia prevádzky spôsobená pandemickým ochorením COVID-19. Obec
Ružindol ako správca dane tejto žiadosti vyhovie.
K bodu č. 7 sa vyjadrili: Mgr. Pavol Tollarovič, Mgr. Zuzana Holkovičová, Ing. Marek
Antonín, Ľubomír Šalgovič, starosta obce, Klaudia Poláčková
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Bod č. 8/ Žiadosť o vrátenie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
informoval poslancov OZ, že na obec Ružindol bola doručená žiadosť o zníženie miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dôvodom žiadosti je nepriaznivá
situácia prevádzky spôsobená pandemickým ochorením COVID-19. Obec Ružindol ako
správca dane tejto žiadosti vyhovie.
K bodu č. 8 sa vyjadrili: Mgr. Pavol Tollarovič, Mgr. Zuzana Holkovičová, Ing. Marek
Antonín, Ľubomír Šalgovič, starosta obce,
Bod č. 9/ Žiadosť o odkúpenie parcely reg. „C“ KN s par. číslom 298/2
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v zmysle Uzn. 13/2020 obec Ružindol začala
podnikať kroky k odpredaju parcely reg. „C“ KN s par. číslom 298/2. Manželia – Martin Turoň
a Jana Turoňová dali vypracovať geometrický plán k parcele reg. ,,C“ KN číslo 298/2, druh
pozemku: záhrada, o výmere 33 m2, k. ú. Ružindol, zapísanú na LV č. 800. Starosta obce
požiadal poslancov o stanovenie ceny pozemku za 1m².
Poslanci OZ stanovili cenu pozemku na 15 Eur za 1 m².
K bodu č. 9 sa vyjadrili: Ing. Marek Antonín, Mgr. Pavol Tollarovič
Bod č. 10/ Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Šport Club + záhrada
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o prenájom nehnuteľnosti so súp. č. 288 časť
Šport Club + záhrada.
Bod č. 11/ Žiadosť o príspevok na chodítko
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o príspevok na chodítko, ktorá bola na obec
Ružindol doručená dňa 3.9.2020 od pani Silvie Danišovej. Pani Danišová žiada obec
o finančný príspevok vo výške 1350,94 Eur na zakúpenie rehabilitačnej pomôcky - chodítka
pre syna Leonarda, ktorý trpí zdravotnými ťažkosťami. Starosta obce ďalej informoval, že ide
o špeciálnu zdravotnú pomôcku – parapódium, ktorú VšZP neprepláca.
Mgr. Zuzana Holkovičová sa ospravedlnila a zasadnutia obecného zastupiteľstva opustila.
K bodu č. 11 sa vyjadrili: Mgr. Tomáš Jurišič, Kristína Horváthová, Mgr. Pavol Tollarovič,
Marek Hafrovič, Stanislava Konečná, Bc. Beáta Morongová, starosta obce
Mgr. Pavol Tollarovič – navrhol, aby rehabilitačná pomôcka, parapódium, bolo vo vlastníctve
obce. Leonard Daniš bude mať parapódium zapožičané a keď ho už viac nebude potrebovať
môže sa táto pomôcka požičať niekomu ďalšiemu, kto ju bude potrebovať a komu pomôže.
Bod č. 12/ Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve parkovania
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť od Lucie Mečírovej, bytom Šelpice 92, 919 09 o
zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve parkovania. Na zasadnutí OZ dňa 3.8.2020
bola Uzn. č. 57/2020 schválená žiadosť o udelenie vecného bremena s právom parkovania pre
Vladimíra Mečíra a Rozáliu Mečírovú, bytom Šelpice 92, 919 09.
Dôvodom zmeny žiadateľa je to, že pani Lucia Mečírová bude majiteľkou masážneho salónu,
a teda stavebné povolenie a následné zmluvy budú zriadené na jej meno.
K bodu č. 12 sa vyjadrili: Ing. Radovan Hečko, Mgr. Pavol Tollarovič, starosta obce,
Stanislava Konečná, Bc. Beáta Morongová, Ľubomír Šalgovič, Marek Hafrovič, Ing. Marek
Antonín, Martin Jelemenský, Mgr. Tomáš Jurišič,
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Bod č. 13/ Žiadosť o odkúpenie časti verejného pozemku pred novostavbou rodinného
domu
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o odkúpenie približne 35 m² z parcely registra
,,E“ KN číslo 300/107, druh pozemku: ostatná plocha o celkovej výmere 23358 m², k.ú.
Ružindol, zapísanú na LV č. 800 pred novostavbou RD postaveného na parcele reg. ,,C“ číslo
165/3, doručenú od pani Radky Schifferovej bytom Ružindol 253.
K bodu č. 13 sa vyjadrili: Jozef Schiffer, Ing. Radovan Hečko, Marek Hafrovič, Ľubomír
Šalgovič, Stanislava Konečná, Mgr. Tomáš Jurišič, Mgr. Pavol Tollarovič, starosta obce,
Bod č. 14/ Žiadosť o refundáciu nákladov
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o refundáciu nákladov spojených so zakúpením
chladničky do školskej kuchyne v celkovej sume 399 Eur doručenú od ZŠ s MŠ Ružindol,
Ružindol 3.
K bodu č. 14 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Jarmila Bednárová, starosta obce, Ing.
Radovan Hečko, Mgr. Tomáš Jurišič
Bod č. 15/ List od pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ružindol
Starosta obce predložil poslancom OZ list, ktorý bol na obec Ružindol doručený dňa 9.6.2020
od pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ružindol. Zamestnanci v liste
vyjadrili podporu bývalému riaditeľovi PaedDr. Ivanovi Kovačocymu a zároveň nesúhlas
s výsledkom výberového konania na post riaditeľa. Zároveň im predložil list na podporu
bývalého riaditeľa ZŠ s MŠ Ružindol PaedDr. Ivana Kovačocyho doručený dňa 28.9.2020 od
rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ Ružindol, Ružindol 3, 919 61.
K bodu č. 15 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Mgr. Pavol Tollarovič, starosta obce, Ing.
Radovan Hečko, Mgr. Marek Antonín, Jana Földešová, Erik Lang, Ing. Marek Hafrovič, Mgr.
Miroslava Rožníková, Ľubomír Šalgovič, Klaudia Poláčková, Ľudmila Gergelová
Bod č. 16/ Žiadosť o užívanie obecného pozemku
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o užívanie obecného pozemku, doručenú od pani
Jarmily Feketovej Polakovičovej, Ružindol 186, ktorá žiada o užívanie obecného pozemku za
cestou, oproti rodinnému domu Ružindol 186 na parkovanie, v celej šírke pozemku.
K bodu č. 16 sa vyjadrili: Stanislava Konečná, Ľubomír Šalgovič, starosta obce, Marek
Hafrovič
Bod č. 17/ Zmena 06/2020 územného plánu mesta Trnava v znení neskorších predpisov –
Lokalita R1, R2, S, T, U, V, W
Starosta obce predložil poslancom OZ Rozhodnutie zo zisťovacieho konania od Okresného
úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 01 Trnava. Zároveň ich informoval o spoločnom
stretnutí poslancov a petičného výboru s predstaviteľmi mesta Trnava. Po tomto stretnutí sa
konalo stretnutie zástupcov petičného výboru s poslancami OZ v Ružindole a starostom obce.
Výsledkom tohto stretnutia je, že obec Ružindol bude aj naďalej trvať na svojom negatívnom
stanovisku voči Zmene 06/2020 územného plánu mesta Trnava.
K bodu č. 17 sa vyjadrili: Ing. Ružena Horváthová, Mgr. Tomáš Jurišič, Ing. Marek Antonín,
Martin Domorák, Stanislava Konečná, Ľubomír Šalgovič, Ondrej Beracka
Starosta obce navrhol zvolať ďalšie stretnutie Petičného výboru a poslancov OZ.
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Bod č. 18/ Zmena ÚPN obce Ružindol
Starosta obce informoval poslancov OZ o zmene regulatív ÚPN obce Ružindol.
Bod č. 19/ Obchodná verejná súťaž na prenájom bufetu v Športovom areáli v Ružindole
Starosta obce predložil poslancom OZ podklady k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na
prenájom priestorov bufetu v Športovom areáli Ružindol. Starosta obce určil komisiu na
vyhodnotenie predložených ponúk v zložení:
Predseda: Ing. Marek Antonín
Člen: Mgr. Tomáš Jurišič
Člen: Stanislava Konečná
K bodu č. 19 sa vyjadrili: Mgr. Tomáš Jurišič, starosta obce, Ondrej Beracka, Ing. Marek
Antonín, Stanislava Konečná, Ľubomír Šalgovič, Mgr. Pavol Tollarovič, Miloslav Domorák,
Ing. Ružena Horváthová
Mgr. Tomáš Jurišič navrhol, aby sa v bode č. 4 písmena b) návrhu Obchodnej verejnej súťaže
doplnila možnosť výpovede najskôr po 1 roku trvania nájmu a v bode č. 4 doplniť písmeno k),
a to otváracie hodiny budú minimálne 5 h / denne.
Bod č. 20/ Voľba členov Komisie na kontrolu a vyhodnocovanie pripomienok návrhov
VZN
Starosta obce informoval poslancov o potrebe zriadenia Komisie na kontrolu a vyhodnocovanie
pripomienok návrhov VZN. Starosta obce určil Komisiu na kontrolu a vyhodnocovanie
pripomienok návrhov VZN v zložení:
Predseda: Ing. Marek Antonín
Člen: Marek Hafrovič
Člen: Ing. Radovan Hečko
K bodu č. 20 sa vyjadrili: Marek Hafrovič, Stanislava Konečná, Ľubomír Šalgovič, Ondrej
Beracka, Svetlana Szudová, Ing. Radovan Hečko
Bod č. 21/ Informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov OZ:
- o cene pozemku po zosnulom p. Hrozánym je 100 000 Eur za 1 600 m² ,
- o ukončených investičných projektoch – chodník pri škôlke smerom k bytovému domu
so súp. č 393, chodník pri základnej škole, výmena asfaltu na miestnej komunikácii za
poštou,
- o prebiehajúcich investičných projektoch – realizácia pasportu dopravného značenia,
- a o plánovaných investíciách obce – zakúpenie hracích prvkov do materskej školy,
označenie ulíc, zakúpenie kosačky, obstaranie váhy na zberný dvor, rekonštrukcia
prepojovacieho chodníka pri dome so súp. č. 58, vybudovanie workoutového ihriska
v Športovom areáli Ružindol,
- o verejnom obstarávaní na nadstavbu ZŠ s MŠ Ružindol – doteraz bolo obci, ako
verejnému obstarávateľovi, doručených 83 otázok od potenciálnych predkladateľov
ponúk v rámci VO a z tohto dôvodu sa predĺžila lehota na predkladanie ponúk do
30.9.2020,
- o projekte prístavby MŠ, pričom uviedol, že bolo ukončené VO na vypracovanie
projektu prístavby MŠ a termín dodania diela je v zmysle zmluvy do 31.10.2020,
- o opatrení z RÚVZ v Trnave, v ktorom je uvedené, že RÚVZ v Trnave neodporúča
organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte. Z dôvodu
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ochrany zdravia našich seniorov, obec nebude tento rok organizovať posedenie pri
príležitosti úcty k starším. Starosta obce navrhol, aby obec dala každému seniorovi
darčekový balíček v hodnote 5 Eur,
o úverovej ponuke z Prima banky, ktorá ponúka obci úver s úrokom 0,3 %,
na trh s odpadovým hospodárstvom prišla nová firma Kosit, ktorú obec oslovila na
vypracovanie cenovej ponuky na zabezpečenie vývozu KO v obci Ružindol,
o náhradnej finančnej výpomoci vo výške 38 355 Eur, ktorú ponúka Ministerstvo
financií SR s 0%,
plnenie rozpočtu k 30.6.2020 – ktoré bolo zaslané poslancom 13.8.2020 – bez
pripomienok,
na obec Ružindol bol 24.9.2020 doručený list od občanov Ružindola - Žiadosť o
oslobodenie od poplatku pri športových aktivitách formou bezplatného užívania
priestorov kultúrneho domu resp. telocvične na cvičenie ( Tabata, Joga, Zumba a iné ).

K bodu č. 21 sa vyjadrili: Ondrej Beracka, Zuzana Domoráková, Mgr. Tomáš Jurišič, Ing.
Marek Antonín, Martin Domorák, Stanislava Konečná, Ľubomír Šalgovič, Ing. Ružena
Horváthová, Marek Hafrovič, Svetlana Szudová, Mgr. Igor Strýček, PhD, starosta obce
Bod č. 22/ Diskusia
Marek Hafrovič - spýtal sa, že prečo obec zakúpila novú webovú doménu pre ZŠ s MŠ
Ružindol, nakoľko škola by si svoju doménu mala zabezpečiť sama a svoju webovú stránku už
predsa má.
Starosta obce – odpovedal, že obec v rámci spolupráce so ZŠ s MŠ Ružindol zabezpečila pre
školu doménu, a tiež nové mailové adresy, nakoľko doteraz bola v základnej škole jedna
mailová adresa.
Stanislava Konečná - povedala, že ZŠ s MŠ Ružindol je samostatný právny subjekt a takéto
veci by si mala zabezpečovať vo vlastnej réžii a nemala by to riešiť obec.
Ing. Radovan Hečko – povedal, že nevidí na tom nič zlé. Obec by mala škole pomáhať, tak
ako jej pomohla aj so zakúpením chladničky.
Starosta obce – odpovedal, že nakoľko je obec zriaďovateľom základnej školy, tak v rámci
vzájomnej pomoci im zabezpečila novú doménu a mailové schránky.
Ľubimír Šalgovič – opýtal sa na aktuálny stav riešenia stavebného povolenia, elektriky a
verejného osvetlenia na ,,Záhumenskej II“.
Starosta obce – odpovedal, že aktuálnu situáciu preverí a o výsledkoch bude poslancov OZ
informovať.
Ľubomír Šalgovič – povedal, že má informáciu o tom, že v rokoch 2009 / 2010 vypracovala
firma ZZTOPOBA geometrický plán celej obce, ktorý by sa mal nachádzať v archíve OcÚ.
Ďalej povedal, že v 90. rokoch sa dávali vymeriavať spodné pozemky za mostom, aj tento
dokument by bolo dobré dohľadať.
Starosta obce – odpovedal, že sa pokúsi dané dokumenty dohľadať.
RNDr. Eva Miháliková – uviedla, že v treťom mesiaci tohto roku zaslal jej právny zástupca na
obec Ružindol žiadosť – určenie vlastníckeho práva k pozemku. V šiestom mesiaci jej bola
doručená odpoveď, že žiadosť bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. Dnes sa
táto žiadosť neprejednávala, ďalšie zasadnutie OZ bude až v decembri. Ďalej sa spýtala, prečo
jej žiadosť doteraz nebola predložená poslancom na zasadnutí OZ.
Starosta obce – odpovedal, že poslanci túto žiadosť dostali a bola aj predmetom rokovania OZ.
Žiadosť bola zaslaná aj právnikovi obce, ktorý odporučil vyžiadanie identifikácie parcely cez
kataster nehnuteľností. Z Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru, prišla na obec
identifkácia inej parcely, a preto to bude obec ďalej riešiť.
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Stanislava Konečná – odpovedala, že parcela č. reg. ,,C“ č. 552/4 nebola zaregistrovaná na
žiadnom liste vlastníctva. Parcela reg. ,,E“ č. 552/4 je registrovaná na starých rodičov RNDr.
Mihálkovej, a to na Mihálek Michal a manželka Anna.
RNDr. Eva Miháliková – požiadala, aby jej bolo od obce zaslané stanovisko, pretože svoju
žiadosť posunie ďalej na súd a bude sa s obcou súdiť.
Ján Kojs – spýtal sa, či by sa nedalo nejako vyriešiť odvodnenie miestnej komunikácie za
kostolom, pretože keď je dážď, voda steká pod dom so súp. č. 248. Ďalej poznamenal, že za
priechodom pre chodcov, pri dome so súp. č. 383, je hlboký jarok, cez ktorý sa nedá plynulo
prejsť.
Starosta obce – odpovedal, že sa týmito problémami bude zaoberať.
Bod č. 23/ Záver
Starosta obce Ružindol poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Peter Galanský
starosta obce

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Antonín

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Mgr. Tomáš Jurišič

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 28.9.2020 v Kultúrnom dome Ružindol
Uzn. č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) po prerokovaní schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie
II. polroka 2020,
b) poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontroly v súlade so schválených plánom
kontrolnej činnosti.
Zodp.: 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:

Peter Galanský
starosta obce

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh VZN č. 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných
priestranstiev vrátane zapracovaných nasledujúcich pripomienok:
a) v Prílohe č. 1 návrhu VZN č. 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev je
v legende pod poradovým číslom 7 uvedený názov ulice „Nová“. V grafickej časti
tejto prílohy je ulica pri poradovom čísle 7 označená názvom ,,Nová ulica“.
Nesprávnym vyznačením názvu ulice v legende a grafickej časti vzniká nesúlad
v názve tejto ulice, a preto sa v grafickej časti prílohy č. 1 mení názov ulice pri
poradovom čísle 7 na ,,Nová“.
b) v odseku (1) § 5 návrhu VZN 2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev
bol vo vete nesprávne uvedený paragraf. Správne znenie odseku (1) § 5 návrhu VZN
2/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev je: ,,Odstavec (12) § 4 tohto
VZN sa neuplatňuje v prípade prvotného zavedenia názvov ulíc a stanovenia
orientačných čísel budov Obcou.“
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
9

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

Peter Galanský
starosta obce

+
+
+
+
7

2

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo navrhuje stiahnutie Rokovacieho poriadku z programu rokovania 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:

Peter Galanský
starosta obce

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
3

+
6

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 65/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Ružindole.
Termín: 01.10.2020
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:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
6

2

1

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................
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Uzn. č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 8/2020/RO, 9/2020/RO,
10/2020/RO a 11/2020/RO.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 67/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o žiadosti na zníženie poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o žiadosti na zníženie poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci obce
Termín: ihneď
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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:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) súhlasí s odpredajom pozemku, parcela reg. ,,C“ KN číslo 298/2, druh pozemku:
záhrada, o výmere 33 m2, k. ú. Ružindol,
b) stanovuje cenu pozemku vo výške 15 Eur za 1 m²,
c) žiada starostu obce o prípravu zámeru na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemku z dôvodu dlhodobého užívania pozemku kupujúcim.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o prenájom nehnuteľnosti so súp. č. 288 časť
Šport Club + záhrada.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
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Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič

Počet hlasov:
Peter Galanský
starosta obce

+
+
+
+
+
+
9

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje zakúpenie rehabilitačnej pomôcky - parapódia za sumu 1350,94 Eur s DPH
od spoločnosti TUALMED, s.r.o., Ul. 8 Mája 492/11, 089 01 Svidník pre Leonarda
Daniša, bytom Ružindol 184,
b) žiada starostu obce o vypracovanie zmluvy o výpožičke a jej následné podpísanie so
žiadateľkou, pani Silviou Danišovou, bytom Ružindol 184.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť od p. Lucie Mečírovej, bytom Šelpice 92
a presúva ju na prerokovanie Komisii stavebnej, územného plánovania a životného prostredia
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+

+
-

-
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+

Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič

Počet hlasov:
Peter Galanský
starosta obce

4

+
3

1

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) ruší Uzn. č. 57/2020,
b) schvaľuje žiadosť o udelenie vecného bremena s právom parkovania pre žiadateľov
Luciu Mečírovú, bytom Šelpice 92, 919 09 podľa priloženej projektovej dokumentácie,
c) stanovuje, že všetky náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a návrhu na
vklad do katastra nehnuteľnosti a samotnú realizáciu si budú žiadatelia hradiť v plnej
výške.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+

-

+

+
+
+
5

0

3

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu o rokovanie s p. Luciou Mečírovou, bytom Šelpice 92
o možnosti iného technického riešenia prístrešku nad vstupom do masážneho salóna.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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

ZA:

+
+
+
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

-

-
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Počet hlasov:
Peter Galanský
starosta obce

8

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti parcely reg. „E“ KN číslo 300/107, druh
pozemku: ostatná plocha, k.ú. Ružindol, zapísanú na LV č. 800 doručenú od p. Radky
Schifferovej,
b) žiada starostu obce o zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie na miestnu
komunikáciu vrátane chodníka pre chodcov nachádzajúcej sa na ,,Záhradnej ulici“.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti schvaľuje refundáciu nákladov spojených so
zakúpením chladničky do školskej kuchyne v celkovej sume 399,00 Eur pre Základnú školu
s materskou školou Ružindol, Ružindol 3, 919 61.
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:

+
+
+
-

-

+
+

+
+
+
6

0

2

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................
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Uzn. č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie list na podporu bývalého riaditeľa ZŠ s MŠ Ružindol PaedDr. Ivana
Kovačocyho doručený od pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
Ružindol, Ružindol 3, 919 61,
b) berie na vedomie list na podporu bývalého riaditeľa ZŠ s MŠ Ružindol PaedDr. Ivana
Kovačocyho doručený od rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ Ružindol, Ružindol 3,
919 61
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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) neschvaľuje žiadosť o užívanie obecného pozemku doručenú od p. Jarmily Feketovej
Polakovičovej,
b) žiada starostu obce o vypracovanie cenovej ponuky na zameranie danej lokality.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................
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Uzn. č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozhodnutie zo zisťovacieho konania od Okresného
úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 01 Trnava.
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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje obstaranie novej zmeny Územného plánu obce Ružindol,
b) predmetom riešenia tejto zmeny územného plánu je obce Ružindol je doplnenie textovej
smernej a záväznej časti územného plánu obce, so zameraním najmä na:
- rozšírenie limitov a regulatívov stanovených pre jednotlivé funkčné kódy a
vymedzené funkčné bloky, napr.:
- stanovenie maximálnej podlažnosti,
- stanovenie max. indexu zastavaných plôch,
- stanovenie min. koeficientu zelene,
- doplnenie rozsahu funkcií prípustných, podmienečne prípustných a neprípustných vo
vymedzených blokoch,
- úprava doplňujúcich ustanovení v rozsahu dohodnutom s obstarávateľom so
zameraním na ochranu životného prostredia a zabezpečenia vyššej kvality života a
bývania obyvateľov,
c) poveruje starostu obce zabezpečiť spracovateľa zmeny územného plánu a odborne
spôsobilú osobu na obstarávanie zmeny územného plánu podľa § 2a Stavebného
zákona.
Zodp.: starosta obce, zamestnanci 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

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+

-

-
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Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

Peter Galanský
starosta obce

+
+
8

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ružindol:
a) na základe ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov schvaľuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže
s nasledujúcimi pripomienkami:
- v bode č. 4 písmena b) návrhu Obchodnej verejnej súťaže doplniť možnosť výpovede
najskôr po 1 roku trvania nájmu
- v bode č. 4 doplniť písmeno k) - otváracie hodiny budú minimálne 5 h / denne
b) určuje komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk v zložení:
Predseda: Ing. Marek Antonín
Člen: Mgr. Tomáš Jurišič
Člen: Stanislava Konečná
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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na kontrolu a vyhodnocovanie pripomienok návrhov
VZN v zložení:
Predseda: Ing. Marek Antonín
Člen: Marek Hafrovič
Člen: Ing. Radovan Hečko
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
-

-

+
18

Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ľubomír Šalgovič
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

Peter Galanský
starosta obce

+
+
+
+
+
6

0

2

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľuje návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške
38 355,00 €.
Termín: ihneď
Zodp.: starosta obce, zamestnanci obce
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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................

Uzn. č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.
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:

-

-

0

0

V Ružindole dňa........................, podpis ........................................
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Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 3.8.2020
Uzn. č. 52/2020 - nemá ukladaciu povinnosť,
Uzn. č. 53/2020 - nemá ukladaciu povinnosť,
Uzn. č. 54/2020 - v plnení
Uzn. č. 55/2020 - v plnení
Uzn. č. 56/2020 - splnené
Uzn. č. 57/2020 - v plnení
Uzn. č. 58/2020 - nemá ukladaciu povinnosť,
Uzn. č. 59/2020 - nemá ukladaciu povinnosť,
Uzn. č. 60/2020 - nemá ukladaciu povinnosť,

preto sa jeho plnenie nehodnotí
preto sa jeho plnenie nehodnotí

preto sa jeho plnenie nehodnotí
preto sa jeho plnenie nehodnotí
preto sa jeho plnenie nehodnotí
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