Z Á P I S N I C A č. 5/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 07. decembra 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Š. Morong – príchod o 18.30 h.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014 a k návrhu
programového rozpočtu pre rok 2012
5. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a návrh programového rozpočtu pre rok
2012
6. Prestavba základnej školy
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Počet hlasov za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Vladimír Púčik.
Za overovateľov zápisnice boli určení Pavol Drobný a Ľubomír Šalgovič.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 08. 09. 2011 previedol starosta
obce. ( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Návrh VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na VZN č. 3/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pripomienky k návrhu:
A/ Ing. Čípel: návrh na rovnomerné zvýšenie dane z nehnuteľnosti o 12 % a daň za psa,
ktorého vlastník je členom kynologického klubu alebo poľovného združenia určiť vo výške
3,00 €.
B/ Ing. Vysoký: návrh: uhradenie 4. splátky dane z nehnuteľností u právnických osôb vo výške
40 % do 15.12.2011.
C/ Ing. Pokrývková: návrh vypustiť 30 % zníženie komunálneho odpadu za obdobie pre poplatníka,
ktorým je osamelo žijúca osoba nad 65 rokov alebo osamelo žijúca osoba, ktorá je vlastníkom
preukazu ŤZP a ponechať len 50 % zníženie komunálneho odpadu za obdobie pre poplatníka,
ktorým je osamelo žijúca osoba nad 70 rokov alebo osamelo žijúca osoba, ktorá je vlastníkom
preukazu ŤZP.
Po čiastkových hlasovaniach v zmysle predložených pripomienok poslanci obecného zastupiteľstva
schválili VZN č. 3/2011 nasledovne:
A/ rovnomerné zvýšenie dane z nehnuteľností o 12 % a daň za psa, ktorého vlastník je členom

kynologického klubu alebo poľovného združenia určiť vo výške 3,00 €
B/ splatnosť 4. splátky z nehnuteľností u právnických osôb vo výške 40 % do 15.12.2011
C/ 30 % zníženie komunálneho odpadu za obdobie pre poplatníka, ktorým je osamelo žijúca osoba nad

65 rokov alebo osamelo žijúca osoba, ktorá je vlastníkom preukazu ŤZP a
50 % zníženie komunálneho odpadu za obdobie pre poplatníka, ktorým je osamelo žijúca osoba nad
70 rokov alebo osamelo žijúca osoba, ktorá je vlastníkom preukazu ŤZP

Bod č. 4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014
a k návrhu programového rozpočtu pre rok 2012
Ing. Ružena Horváthová, hlavná kontrolórka obce Ružindol predložila poslancom obecného
zastupiteľstva stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014 a k návrhu programového
rozpočtu pre rok 2012.
Bod č. 5/ Návrh viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a návrh programového rozpočtu pre
rok 2012
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh viacročného rozpočtu na roky
2012 – 2014 a návrh programového rozpočtu pre rok 2012.
Bod č. 6/ Prestavba základnej školy
Starosta obce informoval poslancov obecné zastupiteľstva o ukončení prác v základnej škole;
projekt Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy a o prácach naviac vo výške
3 982,51 €.
Bod č. 7/ Rôzne
A/ Návrh na zvýšenie nájomného:
- za 1 m2 nebytového priestoru v obci na 20,00 €
- za 1 hodinu v telocvični na účely športu na 15,00 €
B/ Rozpočtové opatrenia č. 10/2011 – 19/2011
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtových opatrení č. 10
až 19/2011.
C/ Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2012/2013
V zmysle VZN č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
starosta obce určil miesto a čas zápisu detí do prvého ročníka na 16. a 17. január 2012 v čase
od 14.00 h. do 18.00 h. v budove Základnej školy v Ružindole č. 3
D/ M. Guniš, Ružindol č. 60 – odpredaj parcely č. 727/18 na základe osobitného zreteľa
určeného na zastupiteľstve konanom dňa 08.09.2011; cena 15,00 €/m2 a určenie vecného
bremena.
Ing. Čípel – určiť vecné bremeno kupujúcemu do času dátumu kolaudácie stavby na
predmetnej nehnuteľnosti
Ing. Pokrývková – návrh predaja nehnuteľnosti bez vecného bremena
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním schválili predaj parcely č. 727/18 za cenu
15,00 €/m2 s vecným bremenom podľa predloženého návrhu Ing. Čípela.
E/ Ing. Madunická, Bratislava, Šustekova 19 – doriešenie parcely č. 528/6 o výmere 148 m2
Starosta obce informoval o stave riešenia predmetnej parcely v spolupráci s Katastrálnym
úradom v Trnave.
F/ Občianske združenie Centrum pohody, Ružindol 376 – žiadosť o dotáciu na činnosť
združenia na rok 2012
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predloženej žiadosti
Občianskeho združenia. Bližšie informácie podá PhDr. Jana Chrvalová – odborný garant
združenia na stretnutí komisie a poslancov obecného zastupiteľstva.

G/ Vianočné trhy Ružindol
Erika Čáliková, predsedníčka komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného poriadku
podala informácie o pripravovaných Vianočných trhoch v obci spojených s Varením kapustnice
a Ochutnávkou Mladých vín v spolupráci so Zväzom záhradkárov v Ružindole, ktoré sa
uskutočnia 10.12.2011.
H/ Informácia starostu obce:
- o bábkovom divadle pre žiakov ZŠ a MŠ v kultúrnom dome dňa 14.12.2011
- o návrhu posunutia Ohňostroja na skoršiu hodinu – Ohňostroj pre deti
- o pripravovaných koncoročných a novoročných akciách ( Nohejbalový turnaj, Stolnotenisový
turnaj, Vysviacka Mladých vín v Bielom Kostole, Volejbalový turnaj)
I/ Ing. Ján Morong, riaditeľ ZŠ s MŠ Ružindol – informácie o zápise detí do 1. ročníka pre
školský rok 2012/2013 ( Ružindol. Borová, Biely Kostol) a o akciách školy do konca roka 2011
Bod č. 8/ Diskusia
Bod č. 9 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Pavol Drobný
..................................................
Ľubomír Šalgovič

Zapísala: Svetlana Szudová

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

Príloha č. 1

Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 08. 09. 2011
Uzn č. 92/2011 - splnené
Uzn. č. 95/2011 – splnené
Uzn. č. 96/2011 – splnené
Uzn. č. 98/2011 – splnené
Uzn. č. 99/2011 - splnené
Uzn. č. 101/2011 – splnené
Uzn. č. 102/2011 – splnené
Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 07. decembra 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 103/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
na hlasovaní nebol prítomný Š. Morong
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2012
Uzn. č. 104/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a k návrhu programového rozpočtu pre rok 2012.
Počet hlasov za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
na hlasovaní nebol prítomný Š. Morong
Uzn. č. 105/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Obce Ružindol na rok 2012 a viacročný rozpočet na
roky 2012 až 2014 so záväznosťou na rok 2012.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 9
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2012
Uzn. č. 106/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie finančnej, obchodu a služieb zo dňa
28.11.2011.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn. č. 107/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou faktúry firmy Termomont s.r.o., vs: 11560 vo výške
174 226,56 € nasledovne:
a) finančnú čiastku vo výške 54 226,56 € uhradiť z rezervného fondu obce
b) finančnú čiastku vo výške 120 000,00 € uhradiť z úveru vo VÚB a.s. Trnava
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Uzn. č. 108/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou faktúry firmy P.I.S.R. Boleráz., vs: 0972011 vo výške
1 920,00 € a uvedenú finančnú čiastku na úhradu faktúry vyčleňuje z rezervného fondu obce.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď

Uzn. č. 109/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou faktúry firmy Termomont s.r.o. vs: 11690 vo výške
3 982,51 € za práce naviac pri prestavbe základnej školy a uvedenú finančnú čiastku vyčleňuje
z rezervného fondu obce.
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Uzn. č. 110/2011
Obecné zastupiteľstvo určuje s účinnosťou od 01. januára 2012 výšku nájomného v obci
za 1 m2 nebytového priestoru 20,00 €/ m2
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: 01. 01. 2012
Uzn. č. 111/2011
Obecné zastupiteľstvo určuje s účinnosťou od 01. januára 2012 výšku nájomného v obci
za 1 hodinu v telocvični na účely športu 15,00 €/ h
Počet hlasov za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: 01. 01. 2012
Uzn. č. 112/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce:
- o ukončení prác na základnej škole a školských budovách a prácach naviac
- o zápise detí do prvého ročníka pre školský rok 2012/2013
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn. č. 113/2011
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 rozpočtové opatrenie č. 10/2011.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 9
Uzn. č. 114/2011
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
rozpočtové opatrenia č. 11/2011 až 19/2011
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uzn č. 115/2011
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti Mariána Guniša, nar 07.01.1977, r.č.:770107/7439,
bytom Ružindol č. 60, súhlasí s predajom pozemku - parcely č. 727/18, o výmere č. 697 m2 ,
záhrady, parcela registra „C“ zapísanej na liste vlastníctva č. 800, k. ú. Ružindol za cenu
15,00 €/ m2 Mariánovi Gunišovi, nar 07.01.1977, r.č.: 770107/7439, bytom Ružindol č. 60
a poveruje starostu obce prípravou a podpisom kúpnej zmluvy.
Počet hlasov za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2012

Uzn č. 116/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že v kúpnej zmluve uzatvorenej podľa uznesenia č. 115/2011
bude zriadené predkupné právo ako vecné právo podľa § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka,
ktoré bude spočívať v povinnosti kupujúceho - Mariána Guniša, nar. 07.01.1977 ,
r.č.: 770107/7439, bytom Ružindol č. 60, ponúknuť Obci Ružindol pozemok - parcelu
č. 727/18 o výmere č. 697 m2 , záhrady, zapísaný na LV č. 800, k. ú. Ružindol, na kúpu za cenu
15,00 €/ m2, ak by chcel tento pozemok predať alebo inak scudziť do doby nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude skolaudovaná stavba rodinného domu,
ktorý Marián Guniš nar. 07.01.1977 , r.č.: 770107/7439, bytom Ružindol č. 60, bude na tomto
pozemku stavať.
Počet hlasov za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2012
Uzn č. 117/2011
Obecné zastupiteľstvo stanovuje pre rok 2012 predbežné termíny konaní zasadnutí obecného
zastupiteľstva:
16. 02. 2012
26. 04. 2012
21. 06. 2012
20. 09. 2012
13. 12. 2012
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 9
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 01. 2012
Uzn č. 118/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Centrum pohody,
Ružindol č. 376
Počet hlasov za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce:
Ing. Vladimír Púčik

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

Overovatelia zápisnice:
Pavol Drobný

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

Ľubomír Šalgovič

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

Zapísala: Svetlana Szudová

