Z Á P I S N I C A č. 1/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 27. januára 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
Kontrola uznesení
Výberové konanie a voľba hlavného kontrolóra obce
Rôzne
Diskusia
Záver

Počet hlasov za: 9

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 Ing. Ľubomír Hečko, Erika Čáliková
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 15. 12. 2010 previedol
starosta obce. Poslanci súhlasili, aby sa kontrola Uzn. č. 144/2010, 145/2010 a 146/2010
presunula do bodu č. 4 – Rôzne, nakoľko z nich vyplývala úloha pre jednotlivé komisie
obecného zastupiteľstva. ( Príloha č. 1)
Bod č. 3/ Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že v zmysle Uzn. č. 140/2010
a 141/2010 bolo vypísané výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Ružindol.
Do výberového konania sa prihlásila Mgr. Zlatica Opáleková a Ing. Ružena Horváthová. Obe
uchádzačky o funkciu hlavného kontrolóra boli na výberové konanie pozvané. Starosta obce
informoval poslancov, že Mgr. Opáleková sa osobne nezúčastní na výberovom konaní – tel.
rozhovor zo dňa 27.01.2011.
Poslanci si zvolili trojčlennú volebnú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Hečko – predseda, Ing.
Ladislav Vysoký – člen, Erika Čáliková – člen.
Spôsob hlasovania:
Ing. S. Pokrývková predložila návrh o spôsobe hlasovania – hlasovať verejne, a do zápisnice
uviesť menovite, kto ako hlasoval. Verejné hlasovanie nebolo poslancami obecného
zastupiteľstva schválené. Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila tajným hlasovaním.
Starosta obce odovzdal predsedovi volebnej komisie Ing. Ľ. Hečkovi písomné prihlášky
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Ružindol. Prihlášky kandidátov boli
odovzdané v zalepenej obálke, s označením „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“
v termíne do 13. 01. 2011 do 15.00 hod. na obecnom úrade. Prihlášky boli riadne
zaprotokolované, s uvedením čísla záznamu, dátumu, mena, priezviska a adresy doručiteľa.
Z otvárania obálok bol vyhotovený Záznam z otvárania obálok ( Príloha č. 3).
Poslanci mali možnosť položiť otázky kandidátom, otázky boli položené Ing Horváthovej,
Mgr. Opáleková nebola prítomná.
O slovo sa prihlásila Mgr. Hurajová – starosta obce dal hlasovať o zapojení občanov do voľby
hlavného kontrolóra obce. Poslanci toto hlasovaním neschválili.
Za: 3
Proti: 3
Zdržal sa: 3
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Pristúpilo sa k tajnej voľbe hlavného kontrolóra. Za kontrolóra obce Ružindol, na funkčné
obdobie 6 rokov, s účinnosťou od 01.02.2011 bol zvolený kandidát č. 1 – Ing. Ružena
Horváthová. Z výsledku voľby hlavného kontrolóra obce bola vyhotovená zápisnica
( Príloha 4).
Bod č. 4 /Rôzne
A/ Správa predsedu komisie finančnej, obchodu a služieb ( Príloha č. 5)
Ing. Čípel doplnil vyjadrenie k poslednému bodu správy – zmena spôsobu financovania a
zvozu komunálneho odpadu v obci - kde predložil poslancom svoju koncepciu návrhov
riešenia problému komunálneho odpadu. Túto koncepciu aj zverejnil na webovej stránke
obce v sekcii samospráva, kde si ju občania môžu pozrieť.
B/ Správa predsedu komisie stavebnej, územného plánovania, poľnohospodárstva a životného
prostredia ( Príloha č. 6)
C/ Správa predsedu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry, športu a verejného poriadku
( Príloha č. 7)
Š. Morong doplnil k správe, že je to zatiaľ len návrh a na najbližšom zasadnutí by sa mali
spresniť termíny jednotlivých navrhovaných akcií a určiť zodpovedné osoby
Ing. Čípel – vyjadril sa k návrhu vydávania obecných novín, ako k veľmi dobrej myšlienke.
Odporúča skôr informovať o aktuálnom dianí v obci prostredníctvom webovej stránky,
z jeho pohľadu je táto forma menej ekonomicky náročná, ako distribúcia novín
v papierovej podobe. Pripúšťa možnosť distribúcie aktualít z obce starším občanom
a tým, ktorí o to požiadajú, v papierovej forme.
Ing. Morong – myšlienka obecných novín ho oslovila. V ich vydávaní vidí aj využitie
v rámci softvérovej prípravy žiakov vyšších ročníkov školy, ktorí by mohli spolupracovať
s redakčnou radou pri ich grafickom spracovaní.
D/ Informácia starostu obce:
- o schválení finančných prostriedkov Ekofondu vo výške 58 236,00 € na predložený
projekt: Základná škola s materskou školou Ružindol – Obnova a zateplenie
obvodového plášťa a strechy a o spôsobe ich financovania
- o projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde obec bola v prvom kole jeho
posudzovania úspešná; na tomto projekte je nutná 5 % spoluúčasť obce
- o odvolacom konaní na projekt Rekultivácia skládky komunálneho odpadu v obci
- o možnosti uchádzania sa po tretíkrát o projekt zberného dvora v obci. Dvakrát bol tento
projekt vrátený pre nedostatok finančných prostriedkov.
- o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi – Farský úrad Ružindol č. 1 o dotáciu na
rekonštrukciu vnútorného osvetlenie kostola
- o žiadosti Ing. Peckovej na aktualizáciu zmeny územného plánu obce Ružindol –
zaradenie do plochy nízkopodlažnej zástavby pre rodinné domy parcely č. 670/1, 671/1
a parcelu č. 2191 v celej výmere. Touto žiadosťou sa zaoberala komisia stavebná,
územného plánovania, poľnohospodárstva a životného prostredia a aj poslanci obecného
zastupiteľstva na pracovnej porade, kde nebolo doporučené zaradiť uvedené parcely do
zmeny územného plánu obce. Starosta nevylúčil možnosť rokovania o zámene pozemkov,
s čím žiadateľka Ing. Pecková zásadne nesúhlasila.
Bod č. 5/Diskusia
Do diskusie sa prihlásila:
Mgr. Hurajová – na jej žiadosť je v zápisnici doslova zaznačené: „ Svojím hlasovaním
poslanci obecného zastupiteľstva obce Ružindol znemožnili moje vystúpenie v diskusii pri
voľbe hlavného kontrolóra obce.“
Mgr. Hurajová predložila návrh, aby každý jeden občan mal možnosť právo prehovoriť
a dostal ten priestor. Vyjadrila ľútosť, že schválený rokovací poriadok nemajú poslanci
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a starosta obce naštudovaný. Navrhla možnosť spôsobu prihlasovania sa do diskusie k bodom
programu vopred elektronicky, osobne, buď pred, alebo v rámci rozpravy k danej veci; a aby
poslanci zvážili postupnosť a tým sa vyhli zbytočným nezhodám. K žiadosti o finančnú
dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi – Farský úrad Ružindol, dala do pozornosti možnosť obci
poskytnúť túto dotáciu prostredníctvom založenia neziskovej organizácie, či občianskeho
združenia a toto by mohla byť cesta, ako by sa táto dotácia dala na istý účel poskytnúť. Ďalej
vyjadrila radosť z toho, že noví poslanci sú prístupní fakticky podiskutovať o situácii od júna
a vytvoriť si obraz na základe faktov, čo sa v tom čase udialo. Na záver sa obrátila na
poslancov obecného zastupiteľstva s otázkou: „Ste spokojní s výberom hlavného kontrolóra
a prečo?“
Ing. Pokrývková – nie som spokojná, pre mňa Ing. Hováthová nie je morálne bezúhonná.
Ľ. Šalgovič – som spokojný, ja som za ňu hlasoval. Ja jej proste verím.
E. Čáliková – nebudem sa vyjadrovať
Ing. Hečko – poznám je veľmi dlho, myslím že je na morálnej úrovni, zodpovedná, úlohu si
zastáva podľa všetkých zákonov a povinností
Š. Morong – hlasoval som proti, z toho dôvodu, že pol roka bol dosť dlhý čas na to, aby sme
sa vedeli na hodinku dve stretnúť a vysvetliť si. Ten čas sa z jej strany nenašiel.
Ing. Čípel – pri tajnom hlasovaní nemáte takúto otázku z morálneho hľadiska čo zadať.
Nemám problém na ňu odpovedať, považujem to za nemorálne. Ale odpoviem Vám,
nehlasoval som ani za jednu. Prečo? Nemám ani najmenšiu výhradu voči bývalej kontrolórke,
ale myslím si, že vyvoláva určitý rozpor medzi občanmi, preto som si povedal, radšej nie. Aj
keď voči jej práci osobne nič nemám a možno s ňou budem maximálne spokojný a poviem si,
že chvála bohu že je tak ako je, možno že nie. Neviem. Nevolil som ani tú druhú pani
kontrolórku, ak nemala za povinnosť sa prísť prezentovať, tak takému ja svoj hlas nedám.
Toto je realita, ktorá bola. Doplňujúca otázka Mgr. Hurajovej: „Prečo ste nezdvihol ruku za
verejné hlasovanie, keď nemáte z ničím problém?“Rozhodujúce hlasovania poslancov majú
byť tajné, pretože verejná mienka ovplyvňuje ich vlastný názor.
Ing. Baďura – iba jedna osoba, ktorá prejavila záujem o túto funkciu sa prezentovala, myslím
že obec potrebuje túto funkciu, hlasoval som za. V prípade, že v budúcnosti budú nejaké
problémy, vždy sú nejaké mechanizmy, aby sme sa s týmto človekom vysporiadali.
Ing. Vysoký – nemusel by som sa vyjadrovať, bola to tajná voľba a viete si to z týchto
výsledkov vyrátať, ja som spokojný s voľbou
P. Drobný – vzhľadom na tie možnosti, ktoré boli ja som spokojný
Ing. Pecková – položila otázku:
- Akým spôsobom bola zabezpečená zmluva s INAAPOM.
Odpoveď: Ak do 5 rokov nebude skolaudované to, čo má byť na pozemku postavené,
obec má predkupné právo. Inzerát, ktorý firma zverejnila o možnosti predaja pozemku
je po upozornení obce stiahnutý, firma to ani nemôže predať ako celok bez nás. .Firma
bola upozornená na dodržiavanie zmluvy.
- Je pohľadávky firmy PPD stále v evidencii?
Odpoveď: Áno.
- Bola daná prihláška do konkurzu?
Odpoveď: Bola.
Ing. Pecková vyjadrila nespokojnosť s kontroverzným postupom spoločného obecného úradu
pri stavebných konaniach. Starosta obce jej odporučil, ak nebola spokojná s prvostupňovým
rozhodnutím spoločného obecného úradu, postupovať a využiť všetky svoje zákonné
možnosti.
Ing. Pokrývková – vyjadrila svoj záujem predsedovi komisie finančnej, obchodu a služieb,
aby mohla byť prizývaná na jej stretnutia.
P. Zachar – k poslancom: „plány sú pekná vec, ale na peniazoch sa sedí na obecnom úrade“
Vyjadril svoj nesúhlas so sumou, za ktorú sa majú predať pozemky na LV č. 800 občanom,
ktorí ich dlhé roky užívajú. K podanému trestnému oznámeniu na starostu obce sa vyjadril, že
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nechceli, aby starostu zavreli, kauzu nechceli medializovať, chceli len zistiť, kde sa tam tie 2
milióny zobrali, keď tam investične nepatrili. K voľbe hlavnej kontrolórky vyjadril svoj
názor, že keďže sa druhá prihlásená uchádzačka nezúčastnila výberového konania, vyhrala
uchádzačka, ktorá bola prítomná. “Môže byť nejaká morálna súťaž, kde nie je nikto proti?“
Ing. Pecková – položila otázku: “Ako bola pozvaná Mgr. Opáleková, čo jej bolo povedané?“
Odpoveď starostu: Bola jej poslaná pozvánka mailom a poštou 1. triedy. Keďže nám
nepotvrdila svoju účasť, kontaktovali sme ju telefonicky a oznámila nám, že nepríde.
Ing. Pokrývková – sa spýtala kto robí pre obecný úrad verejné obstarávania. Starosta obce
odpovedal, že verejné obstarávanie si dávame robiť u akreditovaných firiem.
M. Guniš – sa vyjadril k predaju parcely č. 727/18. Svoju žiadosť o kúpu tejto parcely, ktorú
jeho rodina dlhodobo užíva, doložil aj svojím znaleckým posudkom, kde bola stanovená
nižšia cena, ako cena, ktorá je v novom znaleckom posudku. Starosta sa vyjadril, že znalecký
posudok bol riadne objednaný a cena bola stanovená znalcom na 58,72 €/m2.
Ďalej sa zaujímal so stavom žiadosti o opravu chodníka v časti horný koniec ulička č. d. 60.
Starosta obce sa vyjadril, že v prípade priaznivých poveternostných podmienok sa touto
žiadosťou budeme zaoberať.
G. Kopúnek – ako šéfredaktor Trnavského hlasu, sa vyjadril k možnej neúčasti Mgr.
Opálekovej na dnešnom zasadnutí, z dôvodu uverejnenia článku, kde sa poukázalo na nejaké
nezrovnalosti v jej kontrolnej činnosti.
S. Hafrovič – vyjadril svoju nespokojnosť s výškou ceny stanovenej pre M. Guniša. Je toho
názoru, že Gunišoví za svoj pozemok už raz zaplatili, pretože inak by svoj pozemok nemali
v tej dobe ani vymeraný. Preto je nespravodlivé, aby sa už raz zaplatený pozemok mali platiť
ešte raz. „Patrí sa mu to dať za korunu, bez debaty nejakého znalca, a to ešte koruna je moc!
Nechávam na svedomie poslancov, ako sa k tomu postavia.“
Ing. Čípel – zastal názor predávať takéto pozemky za trhovú cenu, pokiaľ však M. Guniš
predloží doklad, bude sa na toto prihliadať.
Mgr. Hurajová – zastala názor brať osobitý zreteľ na takýchto ľudí a nie predávať im
pozemky za trhovú hodnotu. Brať ohľad na občanov Ružindola a stanoviť pre nich osobitné
sadzby. Výšku ceny stanovenej znalcom označila za „dosť veľkú“ na túto dobu.
Bod č. 6/ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ľubomír Hečko

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

Erika Čáliková

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

Zapísala: Svetlana Szudová
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Príloha č. 1

Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ v Ružindole konaného dňa 15. 12. 2010
Uzn. č. 127/2010 – splnené
Uzn. č. 128/2010 – splnené
Uzn. č. 129/2010 – plní sa priebežne
Uzn. č. 130/2010 – splnené
Uzn. č. 131/2010 – splnené
Uzn. č. 132/2010 – splnené
Uzn. č. 133/2010 - splnené
Uzn. č. 134/2010 – splnené
Uzn. č. 135/2010 – splnené
Uzn. č. 136/2010 – splnené
Uzn. č. 137/2010 – splnené
Uzn. č. 138/2010 – splnené
Uzn. č. 139/2010 – splnené
Uzn. č. 140/2010 – splnené
Uzn. č. 141/2010 – splnené
Uzn. č. 142/2010 – splnené
Uzn. č. 143/2010 – splnené
Uzn. č. 144/2010 – plní sa priebežne
Uzn. č. 145/2010 – splnené
Uzn. č. 146/2010 – splnené
Uzn. č. 147/2010 – splnené
Uzn. č. 148/2010 – plní sa priebežne

Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného dňa 27. januára 2011
v priestoroch Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje trojčlennú volebnú komisiu z poslancov obecného
zastupiteľstva obce Ružindol pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:
predseda: Ing. Ľubomír Hečko
člen: Ing. Ladislav Vysoký
člen: Erika Čáliková
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Ružindol tajnou
voľbou.
proti: 3
zdržal sa : 1
Počet hlasov za: 5
Uzn. č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ružindole schvaľuje volebný poriadok pre voľbu hlavného
kontrolóra obce Ružindol v predloženom znení.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce
Ružindol.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že s účinnosťou od 01. 02. 2011 na 6-ročné funkčné
obdobie bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Ružindol zvolený kandidát číslo
1 – Ing. Ružena Horváthová
Počet hlasov za: 7
proti: 2
zdržal sa: 0
Uzn. č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním podnikateľskej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Ing. Ruženy Horváthovej.
Počet hlasov za: 6
proti: 1
zdržal sa: 2
Uzn. č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo stanovuje hlavnému kontrolórovi obce predkladať 1 x za 3 mesiace
správu o výsledkoch kontroly obce Ružindol.
Zodp: HK obce
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie finančnej, obchodu a služieb:
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uzn. č. 9/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím úľavy na dani zo stavieb pre rok 2011 pre:
Jána Hafroviča, Ružindol č. 16 vo výške 25 % t.j. 11,16 €.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 10/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom nebytových priestorov v objekte zapísanom na
LV č. 800, parcela č. 15 – zastavaná plocha, o výmere 101,04 m2 firme AKA Expot-Import
s.r.o. Továrenská 2, Smolenice za účelom prevádzkovania predajne potravín a pekárskych
výrobkov. Cena nájmu je stanovená na 18,16 €/ m2 a každoročne sa upraví o v priamej úmere
k percentu inflácie za bežný rok. Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce
prípravou a podpisom nájomnej zmluvy.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 11/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom parcely č. 727/18 – žiadosť M. Guniš a poveruje
starostu obce postupovať pri predaji obecného majetku v zmysle zákona o majetku obcí
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov. Cenu za 1 m2 stanoviť na základe
vypracovaného znaleckého posudku č. 13/2010
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
Uzn. č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom parcely č. 528/6 – žiadosť Ing. M. Madunická a
poveruje starostu obce prípravou kúpno-predajnej zmluvy. Cenu za 1 m2 je stanoviť na
základe znaleckého posudku č. 13/2010 – parcela 727/18.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 13/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom parcely č. 525/2 – žiadosť L. Uhlíková a poveruje
starostu obce prípravou kúpno-predajnej zmluvy. Cenu za 1 m2 je stanoviť na základe
znaleckého posudku č. 13/2010 – parcela 727/18.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje komisiu stavebnú, územného plánovania, poľnohospodárstva
a životného prostredia jednaním s p. K. Poláčkovou ohľadne prezentovania jej zámeru
spojeného s odkúpením časti uličky a pozemku pred Reštauráciou (zimná záhrada)
Zodp: predseda komisie
Termín: do konania nasl. zasadnutia OZ
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa : 0
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Uzn. č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom parcely č. 552/1 a 552/16 na základe žiadosti
p. P. Herchla.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s 10 – ročným prenájmom parcely č. 552/1 – orná pôda
o výmere 2 500 m2 a parcely č. 551/16 – vodná plocha o výmere 310 m2 p. P. Herchlovi za
cenu v prvom roku nájmu 13,99 €/rok. Cena nájmu v ďalších rokoch bude každoročne
aktualizovaná podľa cien prenájmu pôdy v obci Ružindol. Zároveň poveruje starostu
prípravou nájomnej zmluvy.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou faktúry CS s.r.o. Trnava vo výške 31 349,05 €
a uvedenú finančnú čiastku vyčleňuje z rezervného fondu obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 0
proti: 2
zdržal sa: 7
Uzn. č. 17/2011
Obecné zastupiteľstvo iniciuje stretnutie s troma zástupcami „bývalých“ poslancov ohľadne
faktúry firmy CS, s.r.o. vo výške 58 101,52 € - práce naviac pri prestavbe materskej školy
a úhrady jej zostávajúcej čiastky 31 349,05 €.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 18/2011
Obecné zastupiteľstvo ruší Uzn. č. 88/2010 zo dňa 16.08.2010, ktoré bolo potvrdené Uzn.
č. 98/2010 zo dňa 09.09 2010
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu a starostovi obce:
• prekladať mesačnú správu nakladania s finančnými prostriedkami obce. Mesačná správa
musí obsahovať:
- príjmy za daný mesiac
- všetky druhy nákladov za daný mesiac
- koncové stavy na bankových účtoch obce k poslednému dňu daného mesiaca
• zasielať mesačnú správu do 7. dňa nasledujúceho mesiaca elektronickou formou na
jednotlivé e-mailové adresy poslancov
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo určuje predkladať mesačnú správu o nakladaní s finančnými
prostriedkami obce – čerpanie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti, do 30. dňa
nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa správa zostavuje, elektronickou formou na emailové
adresy poslancov a kontrolóra obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uzn. č. 20/2011
Obecné zastupiteľstvo ruší Uzn. č. 86/2010 zo dňa 16.08.2010, ktoré bolo potvrdené Uzn.
č. 98/2010 zo dňa 09.09 2010:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu a starostovi obce nakladanie s finančnými
prostriedkami len do výšky l00,00 € mimo prevádzkových nákladov. Výdavky nad 101,00 €
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 7
proti: 1
zdržal sa: 1
Uzn. č. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo stanovuje starostovi obce a pracovníkom obce nakladanie s finančnými
prostriedkami do výšky 1 000,00 € mimo bežných výdavkov obce.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 7
proti: 1
zdržal sa: 1
Uzn č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený materiál Ing. Čípelom ohľadne likvidácie
komunálneho odpadu v obci Ružindol.
proti: 0
zdržal sa: 0
Počet hlasov za: 9
Uzn. č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie stavebnej, územného plánovania,
poľnohospodárstva a životného prostredia.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry,
športu a verejného poriadku.
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o schválení finančných
prostriedkov Ekofondu vo výške 58 236,00 € na predložený projekt: Základná škola
s materskou školou Ružindol – Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku Ekofondu vo výške 58 236,00 € na predložený projekt: Základná škola
s materskou školou Ružindol – Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o:
- projekte na verejné osvetlenie
- projekte na rekultiváciu skládky odpadu
- projekte na zberný dvor obce
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uzn. č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi – Farský úrad
Ružindol č. 1, o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu vnútorného osvetlenia kostola sv.
Bartolomeja v Ružindole a poveruje komisiu finančnú, školstva a obchodu preverením
možnosti poskytnutia tejto dotácie.
Zodp: predseda komisie
Termín: do nasl. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Počet hlasov za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uzn. č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zaradením parcely č. 670/1 a 671/1 do zmeny územného
plánu obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 6
proti: 0
zdržal sa: 3
Uzn. č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zaradením parcely č. 2191 do zmeny územného plánu
obce Ružindol.
Zodp: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Počet hlasov za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ľubomír Hečko

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

Erika Čáliková

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

Zapísala: Svetlana Szudová
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