Z Á P I S N I C A č. 5/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 20. augusta 2012 v priestoroch Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Pavol Drobný, Ľubomír Šalgovič - ospravedlnení
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku ukončených kontrol ku dňu konania OZ
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce /návrh/
5. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce k 30.06.2012
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
ZA:
Igor Baďura, Ing.
+
Erika Čáliková
+
Ing. Anton Čípel
+
Ing. Ľubomír Hečko
+
Stanislava Pokrývková, Ing.
+
Počet hlasov:
5
Na hlasovaní nebol prítomný Š. Morong a Ing. L. Vysoký

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Bod č. 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Vladimír Púčik.
Za overovateľov zápisnice boli určení Erika Čáliková, Ing. Anton Čípel.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 24.05.2012 vykonal starosta
obce. ( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Správa o výsledku ukončených kontrol ku dňu konania OZ
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledku
ukončených kontrol ku dňu konania OZ.
Bod č. 4/ Zásady hospodárenia s majetkom obce /návrh/
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zásad hospodárenia
s majetkom obce.
Bod č. 5/ Rozbor rozpočtového hospodárenia obce k 30.06.2012
Starosta obce vyhodnotil hospodárenie obce Ružindol za prvý polrok 2012.
Správa obsahovala:
- plnenie príjmov k 30.06.2012
- čerpanie výdavkov podľa programov k 30.06.2012
- monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2012

Bod č. 6/ Rôzne
A/ Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2011.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora
o overení Konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2011, 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).
B/ Návrh VZN č. 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce Ružindol.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2012. Takto
predložené VZN nebolo hlasovaním schválené.
Ing. Anton Čípel navrhol zmenu príspevku oproti pôvodnému návrhu v materskej škole:
- pre deti s trvalým pobytom v obci na 13,00 €
- pre deti bez trvalého pobytu v obci na 20,00 € a
- režijné náklady v školskej jedálni 0,00 €
Návrh nebol hlasovaním schválený.
Ing. Ladislav Vysoký navrhol zmenu príspevku oproti pôvodnému návrhu v materskej
škole:
- pre deti s trvalým pobytom v obci na 13,00 €
Návrh bol hlasovaním schválený.
Ing. Stanislava Pokrývková – zabezpečiť použitie vybraných príspevkov na prevádzkové
náklady, nie na mzdové náklady.
C/ Zmena územného plánu zóny Z 1.2
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zadanie Urbanistickej štúdie
obytná zóna IBV – Heško (časť lokality Z1.2 – Západ) Ružindol (11 rodinných domov).
D/ Informácia starostu obce:
- o doplnení dopravného značenia v obci (september)
- o prebiehajúcich prácach na školskom dvore ZŠ (Revitalizácia školského dvora ; oprava
betónového plotu)
- o ukončených prácach v školskej jedálni (oprava prasknutého panela a výmena PVC –
podlahárske práce)
- o projekte rekonštrukcie obecného úradu, kultúrneho domu a sobášnej miestnosti
v spolupráci so SIEA Bratislava a prácach, ktoré nie sú riešené v projekte
- o pripravovaných akciách v obci (turnaj starých pánov, ukončenie leta, varenie guláša,
posedenie s dôchodcami)
- o správe z komisie stavebnej, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného
prostredia zo dňa 11. 07. 2012
Bod č. 7/ Diskusia
A/ Ing. Mária Madunická, Šustekova 19, 851 04 Bratislava – vyjadrenie k parcele č.
528/6
Starosta obce navrhol riešiť vysporiadanie parcely č. 528/6:
a) predajom za cenu 15,00 €/m2 tak ako pri p.č. 727/18 (Marián Guniš)
b) zámennou zmluvou za p.č. 552/4

B/ Eva Vnuková, Ružindol 194 – predložila doklad k žiadosti o vrátenie časti poplatku za
komunálny odpad (Alena Vnuková).
C/ Erika Čáliková
– pripomienka ohľadne smetným košom na cintoríne: upozorniť občanov, aby do smetných
košov dávali len kahance a ostatný odpad (kytice, vence, väčší objem odpadu) dávali do
veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený v zadnej časti cintorína
- nahlásenie závady na dome smútku ( na terase odpadáva strop)
D/ Štefan Morong - dotaz ohľadne:
- neprehľadnosti priechodu pre chodcov pri pošte (smreky)
- možnosti osadenia upozornenia rýchlosti pri vjazde do dediny pri ihrisku (SPOMAĽ)
- prepadajúcich sa hrobov oproti domu smútku
Bod č. 8/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Ing. Anton Čípel

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 24.05.2012
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.
Uzn. č.

18/2012 – splnené
20/2012 – splnené
21/2012 – splnené
22/2012 – splnené
23/2012 – splnené
25/2012 – splnené
26/2012 – splnené
27/2012 – splnené
28/2012 – splnené
29/2012 – splnené
30/2012 – splnené
31/2012 – splnené
34/2012 – splnené
35/2012 – splnené
36/2012 – plní sa

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 20. augusta 2012 v priestoroch Obecného úradu Ružindol

Uzn. č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku ukončených
kontrol ku dňu konania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Ružindol.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce vrátane
Monitorovacej správy k programovému rozpočtu k 30. 06. 2012.
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 41/2012
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2011 a Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej

správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č.
540/2007 Z.z.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 42/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení na území obce Ružindol. (pôvodný návrh)
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:
VZN nebolo hlasovaním schválené.

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
+
2

3

+
2

Uzn. č. 43/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení na území obce Ružindol. (návrh Ing. Čípel)
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:
VZN nebolo hlasovaním schválené.

ZA:

PROTI:
+
+

ZDRŽAL SA:

+

1

+
+
+
+
6

0

Uzn. č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení na území obce Ružindol. (návrh Ing. Vysoký)
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:

Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 45/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie Urbanistickej štúdie obytná zóna IBV – Heško (časť
lokality Z1.2 – Západ) Ružindol (11 rodinných domov).
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 46/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu Ing. Márie Madunickej, Šustekova 19,
851 04 Bratislava na základe listu zo dňa 19.08.2012, číslo spisu: 265/2012 o návrhu riešenia
vysporiadania parcely č. 528/6 o výmere 148 m2, k. ú. Ružindol vydržaním.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
6

0

1

Uzn. č. 47/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce ohľadne možnosti vysporiadania
parcely č. 528/6 o výmere 148 m2, k. ú. Ružindol.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

ZA:
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
6

0

1

Uzn. č. 48 /2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce:
- o prebiehajúcich prácach na školskom dvore ZŠ (Revitalizácia školského dvora ; oprava
betónového plotu)
- o ukončených prácach v školskej jedálni (oprava prasknutého panela a výmena PVC –
podlahárske práce)
- o projekte rekonštrukcie obecného úradu, kultúrneho domu a sobášnej miestnosti
v spolupráci so SIEA Bratislava a prácach, ktoré nie sú riešené v projekte
- o doplnení dopravného značenia v obci
- o pripravovaných akciách v obci (turnaj starých pánov, ukončenie leta, varenie guláša,
posedenie s dôchodcami)
- o správe z komisie stavebnej, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného
prostredia zo dňa 11. 07. 2012
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Erika Čáliková
Ing. Anton Čípel
Ing. Ľubomír Hečko
Štefan Morong
Stanislava Pokrývková, Ing.
Ladislav Vysoký, Ing.
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+
+
+
+
+
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Ing. Anton Čípel

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

Zapísala: Svetlana Szudová

