Z Á P I S N I C A č. 6/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 15. novembra 2012 v priestoroch Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Erika Čáliková, Š. Morong, Ing. S. Pokrývková - ospravedlnení
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku ukončených kontrol ku dňu konania OZ
4. Štatút obce /návrh/
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

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 Pavol Drobný a Ľubomír Šalgovič.
Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva v Ružindole zo dňa 20.08.2012 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 obecného zastupiteľstva.
Bod č. 4/ Štatút obce /návrh/
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Štatútu obce Ružindol.
Bod č. 5/ Rôzne
A/ M. Novosad, Ružindol 77 – Žiadosť o zmenu územného plánu o možnosť rozšírenia
výstavby rodinného domu na p.č. 526/15 a p.č. 526/59.
Žiadosťou sa zaoberala aj komisia stavebná, územného plánovania, poľnohospodárstva
a životného prostredia. Táto v súčasnom období neodporúča poslancom obecného
zastupiteľstva riešiť zmenu v urbanistickej štúdie v danej lokalite len pre 2 pozemky, ale
riešiť celú lokalitu.
B/ Vyúčtovanie projektu: Revitalizácia školského dvora.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ukončenými prácami na
školskom dvore. Projekt realizovala firma MTOP s.r.o. Trnava. Práce naviac mimo projektu

(kanalizačná šachta, drenážne potrubie, šachovnica, betónový plot) boli v čiastke 5 373,37 €.
Uvedenú čiastku starosta obce navrhol vyčleniť z rezervného fondu obce.
C/ Faktúra firmy CS s.r.o Trnava vo výške 12 886,80 € za opravu miestnych
komunikácií v obci Ružindol . Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 8 a 9/2012.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie úhradu faktúry
firmy CS s.r.o. vs: 10120218 vo výške 12 886,80 € za opravu miestnych komunikácií.
Nakoľko oprava miestnych komunikácií nebola v dostatočnej výške zahrnutá v rozpočte na
rok 2012, predložil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 8 a 9/2012.
D/ Eva Vnuková, Ružindol – žiadosť o vrátenie časti poplatku za komunálny odpad za
dcéru Alenu Vnukovú, Ružindol 194
E/ Predaj pozemkov:
E.01 Ing. Mária Madunická, Bratislava, Šusteková 19 – p.č. 528/6 o výmere 148 m2
E.02 Renáta Babková, Ružindol 330 – p.č. 528/2 o výmere 80 m2
E.03 Pavol Herchl, Ružindol 85 – p.č. 551/3 o výmere 25 m2
E.04 Ing. arch. Viliam Čuperka s manželkou, Ružindol 391 – p.č. 642/2 o výmere
18 m2 a p.č. 642/4 o výmere 7 m2
E.05 Pavel Šulan s manželkou, Ružindol 353 – p.č. 671/7 o výmere 126 m2
E.06 Ing. Ľubomír Rubint a manželka, Ružindol 352 – p.č. 672/3 o výmere130 m2
E.07 Oľga Križanová, Ružindol 436 – p.č. 526/28 (cesta)
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosti o kúpu pozemkov v obci
Ružindol. Jedná sa o dubiózne pozemky. Predajom sa zaoberala aj komisia stavebná,
územného plánovania, poľnohospodárstva a životného prostredia. Táto odporúča riešiť
predaje pozemkov E.01 až E.06 osobitným zreteľom – cena 15 €/m2. V súčasnej dobe
neodporúča poslancom obecného zastupiteľstva predaj pozemku E.07, nakoľko nie je
doriešená lokalita, v ktorej sa pozemok (cesta) nachádza. Ďalej komisia odporúča doriešiť aj
vysporiadanie ostaných obecných pozemkov v časti Nový Víchor – Nový stavebný obvod pri
materskej škole (pri predaji použiť osobitný zreteľ dlhodobé užívanie pozemkov a cenu
15 €/m2).
Ing. Čípel – navrhol účelovo viazať získané finančné prostriedky z predaja majetku a o ich
použití na konkrétne kapitálové výdavky rozhodne obecné zastupiteľstvo uznesením.
F/ Informácia starostu obce:
- o projekte riešenia úpravy verejného priestranstva pred základnou školou a pri cintoríne
- o vypracovanom projekte Opatrenie na zníženie rýchlosti a priechody pre chodcov v obci
(realizácia r. 2013)
- o projekte osadenia dopravných značiek v obci s vytvorením zóny (Družstevná,
Záhumenská, Nový stavebný obvod pri MŠ a Nový Víchor) – čiastočne zrealizované v roku
2012, dokončenie r. 2013
Ing. Čípel – návrh: rýchlosť 30 a zákaz vjazdu nákladných automobilov v zóne; zákaz státia
v obci nerieši problém státia áut na miestnych komunikáciách
P. Drobný – návrh na jednostranné státie na miestnych komunikáciách; upovedomiť
občanov, ktorí parkujú s nákladnými autami a autobusmi na miestnych komunikáciách, aby
ich parkovali na vyhradených parkoviskách
Ing. Hečko – potreba zabezpečiť parkovanie áut tak, aby boli miestne komunikácie
prejazdné
- o pripravovaných akciách v obci (vianočné trhy, varenie kapustnice, ochutnávka mladých
vín ...)
- o podaných projektoch na rekonštrukciu verejného osvetlenia, projekte na vybudovanie
zberného dvora, rekonštrukcii obecného úradu, kultúrneho domu a sobášnej miestnosti
- o potrebných opravách elektrických rozvodov, sociálnych zariadení v základnej školy

a potrebných opravách šatní spolu so sociálnymi zariadeniami v telocvični
Bod č. 6/ Diskusia
-

Bod č. 7/ 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 20.08.2012
Uzn. č. 44/2012 – splnené
Uzn. č. 45/2012 – splnené
Zapísala: Svetlana Szudová

Príloha č. 2

UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole, konaného
dňa 15. novembra 2012 v priestoroch Obecného úradu Ružindol

Uzn. č. 49/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku ukončených
kontrol ku dňu konania obecného zastupiteľstva
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 50/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obce Ružindol.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

Uzn. č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť M. Novosada, Ružindol 77 o zmenu Územného plánu obce
Ružindol o možnosť rozšírenia výstavby rodinného domu na p.č. 526/15 a p.č. 526/59
b)nesúhlasí riešiť zmenu urbanistickej štúdie v zmysle predloženej žiadosti
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
5

0

1

Uzn. č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prácami naviac mimo projektu Revitalizácia školského dvora
v čiastke 5 373,37 €. Uvedenú čiastku vyčleňuje z rezervného fondu obce.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko

ZA:
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+

Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
5

0

1

Uzn. č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úhradou faktúry firmy CS s.r.o Trnava vo výške 12 886,80 €
za opravu miestnych komunikácií v obci Ružindol.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+
+
+
+
+
5

0

1

Uzn. č. 54/2012
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. 8/2012
- rozpočtové opatrenie č. 9/2012
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 55/2012
Obecné zastupiteľstvo v zmysle VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol schvaľuje na základe
predloženej žiadosti poskytnutie úľavy z komunálneho odpadu pre rok 2012 vo výške 3,80 €
pre Alenu Vnukovú, Ružindol 194.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 56/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku v zmysle žiadosti E.01 Ing. Mária Madunická, Bratislava,
Šusteková 19 – p.č. 528/6 o výmere 148 m2 je v podmienkach obce Ružindol prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 15,00 €/m2

c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 57/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku v zmysle žiadosti E.02 Renáta Babková, Ružindol 330 –
p.č. 528/2 o výmere 80 m2 je v podmienkach obce Ružindol prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 15,00 €/m2
c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 58/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku v zmysle žiadosti E.03 Pavol Herchl, Ružindol 85 –
p.č. 551/3 o výmere 25 m2 je v podmienkach obce Ružindol prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 15,00 €/m2
c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 59/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaj pozemku v zmysle žiadosti E.04 Ing. arch. Viliam Čuperka
s manželkou, Ružindol 391 – p.č. 642/2 o výmere 18 m2 a p.č. 642/4 o výmere 7 m2 je

v podmienkach obce Ružindol prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 15,00 €/m2
c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 60/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) rozhodlo, že predaje pozemkov v zmysle žiadostí:
E.05 Pavel Šulan s manželkou, Ružindol 353 – p.č. 671/7 o výmere 126 m2
E.06 Ing. Ľubomír Rubint a manželka, Ružindol 352 – p.č. 672/3 o výmere 130 m2
a predaje pozemkov v lokalite Nový Vícho – Nový stavebný obvod pri materskej škole
p.č. 673/4 – orná pôda o výmere 159 m2
p.č. 672/2 – orná pôda o výmere 171 m2
p.č. 671/4 – orná pôda o výmere 240 m2
p.č. 670/3 – orná pôda o výmere 76 m2
p.č. 669/4 – orná pôda o výmere 85 m2
p.č. 667/4 – záhrada o výmere 345 m2
p.č. 666/3 – záhrada o výmere 140 m2
p.č. 662/3 – orná pôda o výmere 57 m2
sú v podmienkach obce Ružindol prípady hodné osobitného zreteľa ( dlhodobé užívanie
pozemku) podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
b) stanovilo cenu pri predaji zhora vymedzeného majetku obce na 15,00 €/m2
c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti
súvisiace s priamym predajom zhora uvedeného majetku obce Ružindol
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

Uzn. č. 61/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie žiadosť Oľgy Križanovej, Ružindol 436 o predaj p.č. 526/28 (cesta)
b) nesúhlasí s predajom p.č. 526/28 (cesta) v zmysle predloženej žiadosti.
Zodpovedný: starosta obce, pracovníci OcÚ
Termín: ihneď
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný

ZA:
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:
+

+

Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

+
+
+
5

0

1

Uzn. č. 62/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce:
- o projekte riešenia úpravy verejného priestranstva pred základnou školou a pri cintoríne
- o vypracovanom projekte Opatrenie na zníženie rýchlosti a priechody pre chodcov v obci
(realizácia r. 2013)
- o projekte osadenia dopravných značiek v obci s vytvorením zóny (Družstevná,
Záhumenská, Nový stavebný obvod pri MŠ a Nový Víchor) – čiastočne zrealizované v roku
2012, dokončenie r. 2013
- o pripravovaných akciách v obci (vianočné trhy, varenie kapustnice, ochutnávka mladých
vín...)
- o podaných projektoch na rekonštrukciu verejného osvetlenia, projekte na vybudovanie
zberného dvora, rekonštrukcii obecného úradu, kultúrneho domu a sobášnej miestnosti
- o potrebných opravách elektrických rozvodov, sociálnych zariadení v základnej školy
a potrebných opravách šatní spolu so sociálnymi zariadeniami v telocvični
Meno, priezvisko, titul
Igor Baďura, Ing.
Ing. Anton Čípel
Pavol Drobný
Ing. Ľubomír Hečko
Ľubomír Šalgovič
Ing. Ladislav Vysoký
Počet hlasov:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

ZA:
+
+
+
+
+
+
6

PROTI:

ZDRŽAL SA:

0

0

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

Overovatelia zápisnice:
Pavol Drobný

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

Ľubomír Šalgovič

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

Zapísala: Svetlana Szudová

