Z Á P I S N I C A č. 3/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 08. júna 2017 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ku dňu konania OZ a návrh Plánu kontrolnej
činnosti HK na II. polrok 2017
4. Záverečný účet obce za rok 2016
- správa audítora
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- výročná správa obce Ružindol za rok 2016
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Vladimír Púčik.
Za overovateľov zápisnice boli určení Erika Čáliková a Štefan Morong.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 02.03.2017 vykonal starosta obce.
(Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch ukončených kontrol ku dňu konania OZ
a návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie II. polroka 2017
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správy o výsledku kontrol
ku dňu konania obecného zastupiteľstva a návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
obdobie II. polroka 2017.

Bod č. 4/ Záverečný účet obce za rok 2016
Starosta obce vyhodnotil hospodárenie obce Ružindol za rok 2016. Predložil poslancom obecného
zastupiteľstva Správu audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016, Výročnú
správu obce Ružindol k 31.12.2016 a Návrh záverečného účtu za rok 2016. Poslanci obecného
zastupiteľstva boli informovaní o výške pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016 aktualizovaných
k 08.06.2017.
Celkové hospodárenie obce za rok 2016 skončilo s prebytkom 84 371,69 € po vylúčení
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR vo výške 5 593,97 € bola navrhnutá skutočná
tvorba rezervného fondu obce za rok 2016 vo výške 78 777,72 €.
Ing. Alena Gergelová, hlavná kontrolórka obce, predložila poslancom obecného zastupiteľstva
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016, ktorý odporučila schváliť
bez výhrad.
Bod č. 5/ Rôzne
A/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Starosta obce informoval poslancov o vykonanom Rozpočtovom opatrení č. 3/2017.
B/ Prehľad a návrh na použitie rezervného fondu obce
Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnym stavom rezervného fondu obce vo výške
96 109,65 €a navrhol jeho použitie na:
 Zakúpenie zametacej a čistiacej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci
Ružindol
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o schválení dotácie
z Environmentálneho fondu na Zakúpenie zametacej a čistiacej techniky na zlepšenie kvality
ovzdušia v obci Ružindol vo výške 109 231,00 €. Celková hodnota zametacieho auta predstavuje
čiastku 114 980,00 €. Rozdiel 5 749,00 €, spolufinancovanie nákladov z vlastných zdrojov (5%),
navrhol starosta obce vyčleniť rozpočtovým opatrením z rezervného fondu obce.
 Merače rýchlosti
Na základe Uznesenia OZ č.: 58/2016 bol vykonaný prieskum trhu na Osadenie 2 ks meračov
rýchlosti v obci. Finančnú čiastku 3 580,00 € za 2 ks Informačných panelov pre meranie rýchlosti
vozidiel RMR-30 navrhol starosta obce vyčleniť rozpočtovým opatrením z rezervného fondu obce.
 Mulčovacie rameno
Starosta obce informoval poslancov obecného zstupiteľstva a zakúpení Mulčovacieho ramena
pripojeného za traktor, ktoré z veľkej časti ušetrí čas pri kosení verejných priestranstiev v obci.
Finančnú čiastku 9 300,00 € za jeho kúpu, navrhol vyčleniť rozpočtovým opatrením z rezervného
fondu obce.
Stanislava Konečná – obstaranie mulčovacieho ramena nebolo vopred odsúhlasené v obecnom
zastupiteľstve, čím boli porušené Zásady hospodárenia s majetkom obce Ružindol zo dňa
04.09.2012, čl.4, ods. A – Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce, bod 3: schváleniu obecným
zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie hnuteľných vecí; jednotlivej veci, resp. súboru vecí
tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad 6 000 €.
Ing. Andrej Rubint – požiadavka: oboznamovať poslancov mailom pred obstaraním hnuteľných
vecí nad určenú hodnotu, aby sa predišlo porušeniu Zásad o hospodárení s majetkom obce.
Starosta obce – mulčovacie rameno bolo obstarané elektronickou aukciou, bude slúžiť pre
obyvateľov obce pri starostlivosti o verejnú zeleň a priestranstvá, výrazne sa skráti čas kosenia.
 Hojdačka – Retiazka MIX /Dolný park/
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o doplnení hracích prvkov do
Dolného parku o Hojdačku – Retiazka MIX v hodnote 700,00 €. Uvedenú čiastku navrhol vyčleniť
rozpočtovým opatrením z rezervného fondu.

 Rekonštrukcia Domu smútku, terasy a vybudovania WC
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave prác rekonštrukcie Domu
smútku, terasy a vybudovania WC. Na jej financovanie navrhol vyčleniť rozpočtovým opatrením
z rezervného fondu čiastku 31 000,00 €, ktorá bude zahrňovať aj opravu Kríža pri Hornom parku
a pomníka 1. sv. vojny. Prípadné práce, ktoré neboli riešené v cenovej ponuke, budú tvoriť
samostatné uznesenie.
 Nákup 2 ks drevených rozkladacích stánkov
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti zakúpiť nepoužité
rozkladacie drevené stánky, kus za 1 300,00 €. Tieto budú používané pri akciách obce napr.
vianočné trhy – výdaj občerstvenia. Čiastku 2 600,00 € navrhol vyčleniť rozpočtovým opatrením
z rezervného fondu.
 Značenie a vybavenie Dopravného ihriska v materskej škole
Starosta obce predložil poslancom vizualizáciu Dopravného ihriska v materskej škole a cenovú
ponuku na jej realizáciu vo výške 3 074,00 €. Uvedenú čiastku navrhol vyčleniť rozpočtovým
opatrením z rezervného fondu.
C/ S. Miháliková – Potraviny DMS, Ružindol 212 – Žiadosť o refundáciu nákladov
spojených s prácami na oprave objektu budovy č. 8
V zmysle Uznesenie OZ č. 17/2017 zo dňa 02.03.2017 starosta obce oboznámil poslancov
obecného zastupiteľstva, že p. S. Miháliková – Potraviny DMS, Ružindol 212 predložila
požadované doklady. Tieto preverila hlavná kontrolórka obce /Správa o výsledku kontroly č.
3/2017/ a odporúča vykonať uznesenie 17/2017 formou poskytnutia 50% úľavy na nájomnom na
roky 2017 a 2018.
D/ Odpísanie nevymožiteľnej daňovej pohľadávky firmy METIS s.r.o., Kaštieľ 5, Považské
Podhradie
Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva schváliť v zmysle Zásad o hospodárení
s majetkom obce Ružindol odpis nevymožiteľnej daňovej pohľadávky za Daň z nehnuteľností
firmy METIS s.r.o., Kaštieľ 5, Považské Podhradie, za obdobie 1993 a 1994 v celkovej výške
493,00 €. Uznesením č. k. 27Cb – 24 K 176/96 zo dňa 10.04.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť
24.02.2004 Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku dlžníka. Firma bola vymazaná z Obchodného registra 30.10.2004.
E/ Helena Schmidtová, Ľ. Podjavorinskej 19, Trnava – žiadosť o odkúpenie časti záhrady
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Heleny Schmidtovej
o odkúpennie časti záhrady parcela registra „C“ č. 733/2 v časti 7/24.
Na základe odporúčania finančnje komisie starosta obce navrhol predajnú cenu 60,00 €/m2, tak ako
pri predaji prednej časti s.č. 142. V prípade nesúhlasu s cenou navrhol možnosť rozdelenia
pozemku Geometrickým plánom pre vlastníkov.
F/ Uzn.OZ č. 55/2016 zo dňa 01.12.2016: Edita Hullová a Ján Hulla, Ružindol 159 – žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Technickú správu posúdenia vhodnosti
osadenia chodníka popri ceste II/504 v ckm 14,7 vľavo v obci Ružindol, kde sa navrhovaný
chodník v kritickom mieste nedoporučuje prepojiť na existujúci chodník pred domom č. 159
vzhľadom na nevyhovujúce šírkové a výškové existujúce pomery.
Na základe Technickej správy poslanci rozhodli o odpredaji novovzniknutej parcely registra „C“ č.
300/13 – zastavané plochy o výmere 166 m2 pre žiadateľa Edita Hullová a Ján Hulla, Ružindol 159
osobitným zreteľom za cenu 60,00 €/m2.

G/ Mgr. Marek Novosad, Ružindol 76 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Mgr. Mareka Novosada, bytom
Ružindol 76 o odpredaj časti parcely registra „C“ č. 528/1, katastrálne územie obec Ružindol
o výmere 75m2. Žiadosť bola postúpená na vyjadrenie sa Komisii stavebnej, ÚP,
poľnohospodárstva a ŽP a bude predmetom nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
H/ Návrh na zrušenie Miestnej ľudovej knižnice
Starosta obce predložil poslancom obecného zastuiteľstva návrh na zrušenie Miestnej ľudovej
knižnice a jej vyradenie zo zoznamu knižníc. Knižný fond bol ponúknutý základnej škole do
školskej knižnice.
I/ Informácie starostu obce o:
- požiari drevného odpadu na ploche určenej pre rastlinný odpad na Zbernom dvore – 5.6.2017
a prijatí opatrení (uzamykateľná zadná brána, zákaz vývozu drevného odpadu na hornú plochu
pre fyzické osoby, odpad budú navážať poverení pracovníci a bude posunutý cca o 10 metrov
od valu)
- osadení zvodidiel pri Hornom parku
- osadení 2 ks Meračov rýchlosti v obci
- podnete manželov Rubintových, bytom Ružindol 352 na porušenie Územného plánu obce
Ružindol (výstavba 3 rodinných domov oproti MŠ)
- vypracovaní Geometrického plánu č. 30/2017 na oddelenie pozemkov parcela registra „C“ č.
677/9 a 677/10, katastrálne územie Ružindol a prevodu pozemkov do majetku obce pri zachovaní
Územného plánu obce Ružindol
- žiadosti Ing. Simony Vnukovej, Ružindol 437 o vyjadrenie sa k parcelám na Záhumenskej I
- potrebe vypracovania zastavovacej štúdie Záhumenská I. lokalita pri Potoku
- žiadosti Zuzany Mihalikovej, Ružindol 87 ohľadne nebezpečenstva pádu stromov oproti jej
rodinného domu (postúpené na Spoločný obecný úrad)
- podanej žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadne bezodplatného prevodu pozemku
v areáli materskej školy
- zadaní zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie – Rozšírenie ZŠ nadstavbou nad
priestormi jedálne a kuchyne
- pripravovanej oprave kanalizácie v ZŠ a rozdelení jednej triedy na dve menšie z dôvodu
nedostatočnej kapacity školy od šk. roka 2017/2018 (realizácia cez letné prázdniny)
- poruche vody na cintoríne ( prehrdzavená vodovodná trubka) – potreba výmeny rozvodov vody
na cintoríne
- o pripravovaných akciách:
 Posedenie pri hudbe pri príležitosti 70. Výročia založenia ZO ZZ Ružindol – 30.06.2017 od
17:00 h do 24:00 h v priestoroch za kultúrnym domom
 Ružindolské leto (denný tábor pre deti – júl 2017)
Bod č. 6/ Diskusia
Pavol Drobný – upozornil na poškodenú miestnu komunikáciu, chodník a kanalizačný poklop pri
výstavbe 3 rodinných domov pri materskej škole
Starosta obce – so stavebníkom riešime ich opravu
Stanislava Konečná – nahlásenie nefunkčnej lampy verejného osvetlenia na Záhumenskej I –
výjazd na Družstevnú
- otázka k cintorínu: či sú v novej časti cintorína riešené urnové miesta a prečo bola posúvaná voda
pri hrobe P. Šulana

Starosta obce – novú časť cintorína nie je možné v zmysle v súčasnosti platných zákonov využiť
na rozšírenie cintorína, urnová časť je riešená v zadnej časti terajšieho cintorína na mieste
zrušených detských hrobov. Vodovodná prípojka bola posunutá na základe ohlásenia stavebných
úprav hrobového miesta (dvojhrob) na vlastné náklady nájomcu hrobového miesta.
Štefan Morong – otázka k oprave komunikácie pred COOP Jednota
Starosta obce – je v riešení
Erika Čáliková – poďakovala zúčastneným poslancom za pomoc pri organizovaní MDD
a Ružindolského Víchora
Bod č. 7/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Štefan Morong

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 02.03.2017

Uzn. č. 9/2017 – splnené
Uzn. č. 10/2017 – splnené
Uzn. č. 11/2017 – splnené
Uzn. č. 15/2017 – splnené
Uzn. č. 16/2017 – splnené
Uzn. č. 17/2017 – v plnení
Uzn. č. 18/2017 – splnené

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 08. júna 2017 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Uzn. č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK o ukončených kontrolách ku dňu konania
obecného zastupiteľstva č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje po prerokovaní Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
2. poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schválených plánom kontrolnej
činnosti
Zodpovedný: HK obce
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
7

0

1

Uzn. č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016
2. Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016
3. Výročnú správu obce Ružindol za rok 2016
4. Prebytok hospodárenia v sume 46 671,85 € 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.

5. Zostatok finančných operácií v sume 37 699,84 € zisteného podľa ustanovenia § 15 ods. 1
písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) prebytok hospodárenia vo výške 41 077,88 €, zistený 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
a podľa osobitných predpisov, na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
c) zostatok finančných operácií v sume 37 699,84 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1
písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na
vedomie zmenu rozpočtu vykonanú Rozpočtovým opatrením č. 3/2017.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná

ZA:
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
+
8

0

0

Uzn. č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu obce na obstaranie a rekonštrukciu
majetku obce a to:
 Spolufinancovanie nákladov vo výške 5% na zakúpenie zametacej a čistiacej techniky na
zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ružindol vo výške 5 749,00 €
 2 ks Merače rýchlosti vo výške 3 580,00 €
 Mulčovacie rameno vo výške 9 300,00 €
 Hojdačka – Retiazka MIX /Dolný park/ vo výške 700,00 €
 Dom smútku, terasa, vybudovanie WC, rekonštrukcia Kríža pri Hornom parku a pomníka
1. sv. vojny vo výške 31 000,00 €
 2 ks drevené rozkladacie stánky vo výške 2 600,00 €
 Značenie a vybavenie Dopravného ihriska v materskej škole vo výške 3 074,00 €
Termín : ihneď
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje vykonateľnosť Uznesenia č. 17/2017, ktorým bola schválená
50% úľava na nájomnom pre Silviu Mihálikovú – Potraviny DMS, Ružindol 212, na roky 2017
a 2018.
Termín : ihneď
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
+
+
7

0

1

Uzn. č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom obce Ružindol odpis
nevymožiteľnej daňovej pohľadávky za Daň z nehnuteľností firmy METIS s.r.o., Kaštieľ 5,
Považské Podhradie, za obdobie 1993 a 1994 v celkovej výške 493,00 €.
Termín : ihneď
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Heleny Schmidtovej, bytom Ľ. Podjavorinskej 19,
Trnava o odpredaj parcely registra „C“ č. 733/2, katastrálne územie obec Ružindol ,v časti 7/24; t.j.
cca 453 m2.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
7

0

1

Uzn. č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku, parcela registra „C“ č. 733/2 – záhrada, v časti 7/24, katastrálne
územie obce Ružindol, v zmysle žiadosti Heleny Schmidtovej, bytom Ľ. Podjavorinskej 19,
Trnava je v podmienkach obce Ružindol prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie majetku obce a spoluvlastnícky podiel.
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 60,00 €/m2
c) poveruje starostu obce, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s predajom majetku obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+

Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
+
7

0

1

3/5 = 6 poslancov

Uzn. č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Technickú správu posúdenia vhodnosti osadenia chodníka
popri ceste II/504 v ckm 14,7 vľavo v obci Ružindol, kde sa navrhovaný chodník v kritickom
mieste nedoporučuje prepojiť na existujúci chodník pred domom č. 159 vzhľadom na
nevyhovujúce šírkové a výškové existujúce pomery.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
6

0

2

Uzn. č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku, parcela registra „C“ č. 300/13 – zastavané plochy o výmere 166
m2, katastrálne územie obce Ružindol, v zmysle žiadosti Edity Hullová a Jána Hulla, bytom
Ružindol 159 je v podmienkach obce Ružindol prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Dôvodom osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie majetku obce.
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 60,00 €/m2
c) poveruje starostu obce, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s predajom majetku obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
7

0

1

3/5 = 6 poslancov

Uzn. č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Mareka Novosada, bytom Ružindol 76
o odpredaj časti parcely registra „C“ č. 528/1, katastrálne územie obec Ružindol o výmere 75m2
a poveruje Komisiu stavebnú, ÚP, poľnohospodárstva a ŽP jej prešetrením.

Zodp: predseda Komisie stavebnej, ÚP, poľnohospodárstva a ŽP
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkladom splatenia finančnej náhrady za výrub drevín
/Rozhodnutie č. RUZ-9/2017/Me-32/ pre firmu Fidelity Building, Odborárska 50, 831 02
Bratislava vo výške 6 000,00 € do 30.12.2017.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zrušením Miestnej ľudovej knižnice evidenčné číslo 3998/2000400/1021 a jej vyradením zo zoznamu knižníc. Poveruje starostu obce, aby zabezpečil všetky
potrebné úkony súvisiace s jej zrušením.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav pohľadávok a záväzkov obce Ružindol k 31.12.2016
aktualizovaný ku dňu konania obecného zastupiteľstva (08.06.2017).
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie Zastavovacej štúdie Záhumenská I. lokalita pri
Potoku a poveruje starostu obce uskutočnením všetkých potrebných úkonov k zadaniu jej
vypracovania.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nadobudnutím nehnuteľného majetku v zmysle Geometrického
plánu č. 30/2017 na oddelenie pozemkov p.č. 677/9 a677/10 vypracovaného CS, s.r.o.,
Strojárenská 5487, 917 02 Trnava od vlastníka: Denis Bachratý, bytom V. Clementisa 6444/6,
917 01 Trnava a to: parcela registra „C“ č. 677/9 – ostatné plochy o výmere 46 m2 a parcela
registra „C“ č. 677/10 – ostatné plochy o výmere 49 m2, obe katastrálne územie: Ružindol, za
celkovú cenu 1,00 € a poveruje starostu obce, zabezpečením všetkých potrebných právnych
a ekonomických záležitostí súvisiacich s nadobudnutím vyššie uvedeného majetku a podpisom
kúpno-predajnej zmluvy.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová

ZA:
+
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
8

0

0

Uzn. č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Kristíny Borikovej, bytom Ružindol 489
o zrušenie skládky drevného odpadu a poveruje starostu obce prijať opatrenia, ktoré budú
predchádzať vzniku možného požiaru (uzamykateľná zadná brána, zákaz vývozu drevného odpadu
na hornú plochu pre fyzické osoby, odpad budú navážať poverení pracovníci a bude posunutý cca
o 10 metrov od valu).
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o:
- požiari drevného odpadu na ploche určenej pre rastlinný odpad na Zbernom dvore – 5.6.2017
- osadení zvodidiel pri Hornom parku
- osadení 2 ks Meračov rýchlosti v obci
- podnete manželov Rubintových, bytom Ružindol 352 na porušenie Územného plánu obce
Ružindol (výstavba 3 rodinných domov oproti MŠ)
- vypracovaní Geometrického plánu č. 30/2017 na oddelenie pozemkov parcela registra „C“ č.
677/9 a 677/10, katastrálne územie Ružindol a prevodu pozemkov do majetku obce pri zachovaní
Územného plánu obce Ružindol
- žiadosti Ing. Simony Vnukovej, Ružindol 437 o vyjadrenie sa k parcelám na Záhumenskej I
- potrebe vypracovania zastavovacej štúdie Záhumenská I. lokalita pri Potoku
- žiadosti Zuzany Mihalikovej, Ružindol 87 ohľadne nebezpečenstva pádu stromov oproti jej
rodinného domu (postúpené na Spoločný obecný úrad)
- podanej žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadne bezodplatného prevodu pozemku
v areáli materskej školy
- zadaní zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie – Rozšírenie ZŠ nadstavbou nad
priestormi jedálne a kuchyne
- pripravovanej oprave kanalizácie v ZŠ a rozdelení jednej triedy na dve menšie z dôvodu
nedostatočnej kapacity školy od šk. roka 2017/2018 (realizácia cez letné prázdniny)
- poruche vody na cintoríne ( prehrdzavená vodovodná trubka) – potreba výmeny rozvodov vody
na cintoríne
- o pripravovaných akciách:
 Posedenie pri hudbe pri príležitosti 70. Výročia založenia ZO ZZ Ružindol – 30.06.2017 od
17:00 h do 24:00 h v priestoroch za kultúrnym domom
 Ružindolské leto (denný tábor pre deti – júl 2017)

Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Erika Čáliková
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Andrej Rubint
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
+
8

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Štefan Morong

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

Zapísala: Svetlana Szudová

