Z Á P I S N I C A č. 4/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 08. septembra 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Igor Baďura - ospravedlnený
Pavol Drobný – ospravedlnený
Štefan Morong - ospravedlnený
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2011, rozpočtové opatrenia
4. Správa hlavného kontrolóra obce
5. Návrh VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania psov
6. Návrh 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
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Počet hlasov za: 5
Proti: 0
Na hlasovaní nebol prítomný Ľubomír Šalgovič.

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 Erika Čáliková a Ing. Stanislava Pokrývková .
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 13. 06. 2011 previedol starosta
obce. ( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Čerpanie rozpočtu k 30.06.2011, rozpočtové opatrenia
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva
- čerpanie rozpočtu vrátane monitorovacej správy programového rozpočtu k 30. 06. 2011
- aktualizáciu rozpočtu – návrh na zmenu rozpočtovým opatrením č. 1-9/2011 v zmysle zákona
č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Bod č. 4/ Správa hlavného kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva správu o výsledkoch
ukončených kontrol ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Bod č. 5/ Návrh VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania psov
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na VZN č. 1/2011
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ružindol.
Bod č. 6/ Návrh 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

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh 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.
Bod č. 7/ Rôzne
A/ Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2010.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu nezávislého audítora
o overení Konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2010, 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/ Žiadosť ZŠ s MŠ Ružindol o potvrdenie spolufinancovania obce vo výške 5 %;
t.j. 6 548,81 € na základe výzvy Ministerstva školstva SR – operačný program Vzdelávanie.
Názov projektu: Inovovanie obsahu a metód vzdelávanie ZŠ Ružindol.
Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie vyučovacieho procesu na škole.
C/ Informácia starostu obce o:
- možnosti podávania návrhov na zmenu cestovných poriadkov (júl – september 2011)
- prebiehajúcej rekonštrukcii základnej školy, školskej jedálne a školských zariadení
- prácach mimo projektu pri rekonštrukcii základnej školy (pravidelné kontrolné dni,
3 členná komisia)
Ing. Pokrývková: Kto vyhral vo výberovom konaní?
Starosta obce: Vyhrala firma Termomont Dolná Krupá.
- potravinovej pomoci pre občanov: je prihlásených 51 občanov našej obce, presný termín
vydávania potravín zatiaľ nie je známy. Jedná sa o 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín
na občana.
D/ JUDr. Roman Cibulka – určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parcela č. 727/18 –
Marián Guniš a spol.– doriešenie.
E/ Ing. Ján Morong, riaditeľ ZŠ s MŠ Ružindol – informácia o začiatku školského roka
2011/2012
- otvorili sa dve 1. triedy ( spoločný školský obvod s obcou Biely Kostol a obcou Borová)
- medziročný nárast žiakov zo 105 na 131
- žiaci z Bieleho Kostola sú do a zo školy vození školským autom (vodič p. Geršič –
školník, v prípade potreby zastupovania Ing. Morong – riaditeľ ZŠ s MŠ, p. Uhlár a
p. Smolen – zamestnanci obce).
- v materskej škole je zapísaných 72 detí
F/ Žiadosť M. Bartoš, Ružindol č. 80 o prešetrenie hrobového miesta (dvojhrob) a doriešenie
žiadosti o poskytnutie úľavy za prenájom suterénu KD na kar.
Starosta obce: na minulom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie, kde bola p. Bartošovi
odsúhlasená 50 %-ná úľava z prenájmu riadu, uznesenie mu bolo doručené, do dnešného dňa
nebola čiastka, ktorú mal zaplatil uhradená. Hrobové miesto bude prešetrené.
G/ Ing. Madunická, Bratislava, Šustekova 19 – doriešenie parcely č. 528/6 o výmere 148 m2.
H/ M. Guniš, Ružindol č. 60 – doriešenie vlastníctva parcely č. 727/18 o výmere č. 697 m2.
I/ Podnety od občanov:
Ľ. Šalgovič:
- orezať haluze orechov pri chodníkoch smerom od obecného úradu na Horný koniec

- jama v uličke (škôlka – hostinec) jej zasypanie
Ing. Pokrývková:
- jama pri COOP jednota (pri retardéri)
Ing. Čípel – upraviť okolie domu č. 207 (pri cintoríne)
Bod č. 8/Diskusia
S. Hafrovič, Ružindol č. 268 – pripomienka k predaju pozemkov v obci
Š. Šimončič, Ružindol č. 33 – Klub dôchodcov: preverenie vhodnosti priestorov v obci na
Klub dôchodcov (vestibul KD)
- spolupracovať s komisiou školstva, sociálnych vecí, kultúry,
športu a verejného poriadku (akcie v obci)
A. Kojsová, Ružindol č. 360 – pripomienka k (podľa jej vyjadrenia) „zlému rigolu“ v časti
hlavná cesta (pošta) – odbočka na Záhumenskú
M. Guniš – Ružindol č. 60 – požiadavka na spomaľovač na Záhumenskú II.
(pri Biskorovajných)
Ing. L. Kováčik, Ružindol č. 455 – upozornenie na neporiadok po diskotékach, doplniť smetné
koše (ulička pri hostinci, fontána)
- upozornenie na dopravnú značku Slepá ulica na
Záhumenskej ( smer k pošte)
Ing. J. Morong, Ružindol č. 369 – požiadavka na prekontrolovanie verejného osvetlenia v obci
- upozornenie na jamu na vozovke oproti rodinného domu
č. 369
Bod č. 9 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Ing. Stanislava Pokrývková

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

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 1

Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 13. 06. 2011
Uzn. č. 68/2011 – splnené
Uzn. č. 69/2011 – plní sa priebežne
Uzn. č. 70/2011 - splnené
Uzn. č. 72/2011 – plní sa priebežne
Uzn. č. 79/2011 – nesplnené
Uzn. č. 80/2011 – plní sa priebežne
Uzn. č. 87/2011 – splnené
Uzn. č. 90/2011 – plní sa priebežne

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 08. septembra 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 91/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu vrátane monitorovacej správy
programového rozpočtu k 30.06.2011.
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 92/2011
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 opatrenie č. 1/2011
- rozpočtové opatrenie č. 2/2011
- rozpočtové opatrenie č. 3/2011
- rozpočtové opatrenie č. 4/2011
- rozpočtové opatrenie č. 5/2011
- rozpočtové opatrenie č. 6/2011
- rozpočtové opatrenie č. 7/2011
- rozpočtové opatrenie č. 8/2011
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 93/2011
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. 9/2011.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 94/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch
ukončených kontrol ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 95/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o niektorých
podmienkach držania psov.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 10. 2011
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

Uzn. č. 96/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 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.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: od 01. 10. 2011
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn č. 97/2011
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2010
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 98/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projektu ZŠ s MŠ Ružindol vo výške 5 %
t.j. 6 548,81 €, na základe výzvy Ministerstva školstva SR – operačný program Vzdelávanie.
Názov projektu: Inovovanie obsahu a metód vzdelávanie ZŠ Ružindol
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
proti: 0
zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 6
Uzn. č. 99/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP za účelom realizácie projektu
„Zberný dvor v obci Ružindol“
b) Vo výške celkových výdavkov na projekt 753 263,16 €.
c) Vo výške celkových oprávnených výdavkov na projekt 753 263,16 €.
d) Výšku spolufinancovania projektu 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j.
37 663,16 €.
e) Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov.
f)
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 5
proti: 1
zdržal sa: 0
Uzn. č. 100/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mariána Bartoša, Ružindol č. 80
a potvrdzuje uznesenie č. 79/2011 z 13.06.2011.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 101/2011
Obecné zastupiteľstvo určuje osobitný zreteľ pri prevode parcely č. 727/18 o výmere č. 697 m2
15,00/m2, na základe predloženej žiadosti Mariána Guniša, Ružindol č. 60.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 4
proti: 0
zdržal sa: 2

Uzn. č. 102/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preverením možnosti predkupného práva pre
obec Ružindol pri prevode parcely č. 727/18 o výmere č. 697 m2, na základe predloženej
žiadosti Mariána Guniša, Ružindol č. 60.
Zodp.: starosta obce, pracovníci OcU
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 5
proti: 1
zdržal sa: 0

Starosta obce:
Ing. Vladimír Púčik

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

Overovatelia zápisnice:
Erika Čáliková

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

Ing. Stanislava Pokrývková

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

Zapísala: Svetlana Szudová

