Z Á P I S N I C A č. 5/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 04. decembra 2017 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ a Návrh Plánu
kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 1. polrok 2018
4. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
5. Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol
6. Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov na území Obce Ružindol
7. Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území Obce Ružindol
8. Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Ružindol
9. Návrh sadzobníka poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Ružindol k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – spotrebného úveru a Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020
11. Návrh rozpočtu obce pre rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

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 Pavol Drobný a Ing. Ladislav Vysoký.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 24.08.2017 vykonal starosta obce.
(Príloha č. 1)

Bod č. 3/ Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ a Návrh Plánu
kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 1. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu hlavnej
kontrolórky o výsledkoch ukonečných kontrol ku dňu konania obecného zastupiteľstva a návrh
Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Bod č. 4/ Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora o overení
Konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016, ktorá bola vypracovaná v súlade so Zákonom
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podáva informácie o
konsolidovanom celku.
Materská spoločnosť: Obec Ružindol
Dcérska spoločnosť: Základná škola s materskou školou Ružindol
Bod č. 5/ Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol.
Bod č. 6/ Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov na území Obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2017 o vylepovaní plagátov na území Obce Ružindol.
Bod č. 7/ Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území Obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 3/2016 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady na území Obce Ružindol.
Bod č. 8/ Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Ružindol.
Stanislava Konečná – pripomienka, že Návrh dodatku nebol v doplnenom znení zverejnený na
dobu 15 dní.
Bc. Beáta Morongová – otázka k možnosti iného systému zberu papiera, napr. ho dať do zberu za
finančnú odplatu
Starosta obce – pôvodný návrh dodatku bol doplnený v zmysle schválenej novely zákona
o odpadoch o §13 – Opotrebované pneumatiky a §19 – Triedený zber komunálnych odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi; t.j. Triedený zber papiera
v pripomienkovom konaní zo strany obce. Papier od 01.01.2018 už nebude možné zberať v 240l
nádobách spolu s plastmi, tetrapakmi a kovmi (plechovkami) z domácností, ale bude musieť byť
zberaný samostatne. Občania ho môžu odovzdať bezplatne na zbernom dvore, jeho vývoz bude
v dvojtýždňových intervaloch zabezpečovať FCC Trnava, s.r.o. Ľudia sú už naučení na systém
zberu, ktorý sme tu mali cca 15 rokov, ale v zmysle zákona o odpadoch už takýto zber nie je
možný. Budeme sa snažiť nastaviť zber tak, aby vyhovoval obom stranám a nestúpla nám tonáž
komunálneho odpadu. V prípade neschválenia doplneného Návrhu Dodatku k VZN budeme pri
likvidácii odpadu postupovať v zmysle platného zákona.

Bod č. 9/ Návrh sadzobníka poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Sadzobníka poplatkov za služby
poskytované Obcou Ružindol.
Bod č. 10/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Ružindol k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – spotrebného úveru a Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – spotrebného úveru /hákový kontajnerový
nakladač/.
Ďalej predložila Stanovisko k návrhu viačročného rozpočtu na roky 2018 – 2020.
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť v navrhovanej podobe
ako záväzný a na roky 2019 - 2020 ako nezáväzné ukazovatele viacročného rozpočtu.
Bod č. 11/ Návrh rozpočtu obce pre rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie Návrh rozpočtu pre rok
2018 a návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020.
Bod č. 12/ Rôzne
A/ Rozpočtové opatrenia č. 9 - 11/2017
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vykonaných Rozpočtových
opatreniach č. 9A, 9B a 10/2017 a predložil návrh na zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým
opatrením č. 11/2017.
B/ Informácie starostu obce:
- o projektoch:
 Nadstavba Základnej školy v Ružindole – projektová dokumentácia je v spracovaní,
v budúcom školskom roku je podľa počtu predškolákov v Bielom Kostole, na Borovej a
v Ružindole predpoklad, že budeme mať 3 prvé triedy na čo nemáme priestory. Zúčastnili
sme sa na zasadnutí OZ v Bielom Kostole, kde sa Biely Kostol k tejto aktivite hlási.
 Školský autobus – možnosť kúpy 50 miestneho autobusu (spolufinancovanie s Bielym
Kostolom)
 Chodník pri Materskej škole – je v súčasnosti v realizácii
 Chodník na Zberný dvor – v súčasnosti nás zabrzdilo počasie vo výstavbe sa bude
pokračovať v bucúdom roku
 Malá akčná skupina /MAS/ - financie budeme žiadať najmä na rekonštrukciu chodníka
na Hlavnej ulici
 „Zelené pľúca obce:“ prebehla výsadba javorov na užšej strane Hlavnej ulice a na druhej
strane postupne nahrádzame orechy, boli vysedené hraby na cintoríne a v spolupráci so
včelármi pôsobiacimi v obci a základnou školou lipy na Voderadskej ceste a Zbernom
dvore. V zimnom období budú orezávané stromy na verejných priestranstvách, ktoré
zasahujú do vedenia elektriny a verejného osvetlenia.
 Rekonštrukcia Kríža v Hornom parku – kríž bol poškodený viac ako sme predpokladali,
rekonštrukcia bude dokončená vzhľadom na počasie v budúcom roku. Bolo by vhodné kríž
odkopať a zistiť aké má základy nakoľko „nasáva vlhkosť.“
 Koncepcia rozvoja Lokality A.06 – Nový stavebný obvod II/a a jeho priemet do
Územného plánu obce – Urbanistická štúdia spracovaná Ing. Arch. Petrom Zibrinom
Ide o lokalitu od materskej školy po Družstevnú ulicu a určuje regulatívy, za ktorých je
možné v danej lokalite stavať.



Zadanie vypracovania projektovej dokumentácie na Rozšírenie NN sietí na
Záhumenskej II od trafostanice Zberného dvora (dokončenie posilnenia kabeláže
z hornej strany) – zo starého smetiska by mali byť odstránené káble vysokého napätia,
ktoré pôjdu cez Zberný dvor v zemi, bude tam umiestnená nová kiosková trafostanica
a posilní sa kabeláž elektrickej energie na Záhumenskej II.
- o pripravovaných akciách:
 Mikuláš – 06.12.2017 o 16:00 h
 XX. ročník Volejbalového turnaja – 09.12.2017
 Vianočné tvorivé dielne – 12.12.2017 od 9:30 do 13:00 h


Vianočné trhy, ochutnávka mladých vín a varenie kapustnice – 16.12.2017 od 12:00 do 19:00 h




Ohňostroj – 31.12.2017 o 20:00 h
Reprezentačný ples – 26.01.2018

C/ OZ Ružindolčatá, Ružindol 318 – Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu
Obce Ružindol na všeobecne prospešné činnosti a podujatia
Žiadosť bola doručená na obecný úrad v piatok 01.12.; bude predmetom rokovania na ďalšom
zasadnutí. Starosta obce poďakoval organizátorom podujatia Katarínska zábava, kde boli deti
s rodičmi v ľudových krojoch a aj takýmto spôsobom podporujú tradície.
Bod č. 13/ Diskusia
Starosta obce – upozornil na parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách a následnú
nemožnosť odhrnutia snehu
Stanislava Konečná – upozornenie na čiernu skládku trávy a nesvietiacu lampu verejného
osvetlenia na Dlhovskej ceste
Starosta obce – oprava lampy je nahlásená, občania budú upozornení na znečisťovanie verejných
priestranstiev.
- osadená tabuľa „Spomíname“ na Dome smútku
Starosta obce – tabuľa bola osadená ako spomienka na zosnulých, ktorých pomníky boli z
cintorína odstránené.
- otázka k podujatiu Ružindolská bosorka /pálenie bosorky/
Starosta obce – Bosorka v Ružindole je divadlo. V budúcom roku sa nebude upaľovať, podujatie
bude situované na priestranstvo za kultúrnym domom ako stredoveký jarmok. Posledné „bosorky“
boli pôvodom z Ružindola, preto sa Ružindolčanom hovorí „Bosoráci“ a k tejto tradícii sa hlásime
aj dnes.
Pavol Drobný – otázka k výstavbe radovej zástavby rodinných domov pri materskej škole
Starosta obce – výstavba je realizovaná podľa pôvodného projektu, zmena je vo vjazdoch do
domov, ktoré boli v pôvodnom projekte od škôlky, teraz budú od Záhumenskej ulice a od škôlky
budú dvory.
Ing. Jozefína Antonínová, Ružindol 336 – prečo sa rozhodlo pri výsadbe Hlavnej ulice pre
javory, ktoré sú náchylné na choroby, vysemeňujú sa, keď je množstvo iných krajších veľkých
stromov, napr. lipy, ktoré sú už na Víchori a či sa budú aj ošetrovať.
Starosta obce – javory nám boli odporučené, nechceme aby boli veľké a v budúcnosti zasahovali
do elektrického vedenia. Stromy budú postupne dosádzané aj pred ostatné rodinné domy.
V zimnom období budeme musieť orezať pred domácnosťami všetky stromy, ktoré zasahujú do
elektrického vedenia, pretože robia problémy pri silných vetroch. Vysadené stromy budeme
ošetrovať.

Bod č. 14/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Pavol Drobný

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 24.08.2017

Uzn. č. 41/2017 – splnené
Uzn. č. 43/2017 – splnené
Uzn. č. 45/2017 – splnené
Uzn. č. 46/2017 – plní sa
Uzn. č. 47/2017 – splnené
Uzn. č. 48/2017 – splnené
Uzn. č. 49/2017 – plní sa
Uzn. č. 50/2017 – splnené
Uzn. č. 51/2017 – plní sa

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 04. decembra 2017 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Uzn. č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o ukončenej kontrole ku dňu
konania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje po prerokovaní Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
2. poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schválených plánom kontrolnej
činnosti
Zodpovedný: HK obce
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2016.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 01.01.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

3/5 = 6 poslancov

Uzn. č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o vylepovaní plagátov
na území Obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 01.01.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

3/5 = 6 poslancov

Uzn. č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 01.01.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:
3/5 = 6 poslancov

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ružindol.
(Návrh Dodatku doplnený o §13 Opotrebované pneumatiky a §19 Triedený zber papiera)
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 01.01.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
5

0

2

3/5 = 6 poslancov
Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN v doplnenom znení nebol schválený.

Uzn. č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 01.01.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
6

0

1

3/5 = 6 poslancov

Uzn. č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: 01.01.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – spotrebného úveru vo výške 13 469,20 na financovanie nákupu
kontajnerového nosiča Pronar T185, splatnosť úveru 36 mesiacov, leasingový koeficient 1,0548.
b) súhlasí s prijatím spotrebného (investičného dodávateľského) úveru od ČSOB Leasing, a.s.
Žilina, vo výške 13 469,20 € na financovanie nákupu kontajnerového nosiča Pronar T185,
splatnosť úveru 36 mesiacov, leasingový koeficient 1,0548.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje rozpočet Obce Ružindol na rok 2018
b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019 až 2020
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 65/2017
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. 9A/2017, 9B/2017 a 10/2017.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 66/2017
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 schvaľuje
zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 11/2017.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 67/2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom Urbanistickej štúdie Ružindol Lokalita
A.06 – Nový stavebný obvod II/a spracovaný Ing. Arch. Petrom Zibrinom.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 68/2017
Obecné zastupiteľstvo poveruje Komisiu stavebnú, územného plánovania, poľnohospodárstva
a životného prostredia rokovaním s Ing. Arch. Petrom Zibrinom, spracovateľom Urbanistickej
štúdie Lokalita A.06 – Nový stavebný obvod II/a, ohľadne využitia danej lokality.
Zodp: predseda Komisie stavebnej, ÚP, poľnohospodárstva a ŽP
Termín: priebežne
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 69/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce:
- o projektoch:
 Nadstavba Základnej školy v Ružindol
 Chodník pri Materskej škole
 Chodník na Zberný dvor
 Malá akčná skupina /MAS/
 Zelené pľúca obce
 Rekonštrukcia Kríža v Hornom parku
 Koncepcia rozvoja Lokality A.06 – Nový stavebný obvod II/a a jeho priemet do Územného
plánu obce v zmysle Uznesenia OZ č. 37/2017 zo dňa 08.06.2017 – Urbanistická štúdia
 Školský autobus
- o pripravovaných akciách:
 Mikuláš – 06.12.2017 o 16:00 h
 XX. ročník Volejbalového turnaja – 09.12.2017
 Vianočné tvorivé dielne – 12.12.2017 od 9:30 do 13:00 h


Vianočné trhy, ochutnávka mladých vín a varenie kapustnice – 16.12.2017 od 12:00 do 19:00 h

 Ohňostroj – 31.12.2017 o 20:00 h
 Reprezentačný ples – 26.01.2018
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Igor Baďura
Pavol Drobný
Ing. Radovan Hečko
Stanislava Konečná
Štefan Morong
Bc. Beáta Morongová
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Pavol Drobný

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

Ing. Ladislav Vysoký

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

Zapísala: Svetlana Szudová

