Zápisnica
Rudno nad Hronom

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa
20.5.2011o 18:00 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Ľubomír Kršjak – starosta obce
Mgr. Zdenko Bartoš, Ing. Edita Červenková, Ing. Michal Jančok, Ing. Roman Lipiansky, Katarína
Mičová, Peter Mucha, Ján Ždánsky.
Ostatní: Anna Golhová, Helena Šinkovičová st. , Helena Šinkovičová ml., Juraj Luky, Imrich
Bartoš
Program:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Príprava osláv MDD
5. Platenie dane a poplatkov v r. 2011
6. Úlohy na úseku výstavby a údržby, protipovodňové opatrenia
7. Rôzne
8. Ukončenie
Overovatelia: Mgr. Zdenko Bartoš, Peter Mucha
1.Štátna hymna
2. Otvorenie
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov i ostatných občanov,
ospravedlnil neúčasť kontrolóra obce pre nemoc. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Zdenka Bartoša a
Petra Muchu
3.Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č.20/2011 splnené (uskutočnenie osláv, stavanie mája)
Uznesenie č.21/2011 plní sa (štatút finančnej komisie)
4.Príprava osláv MDD
Starosta obce podal návrh ,aby sa oslavy MDD uskutočnili dňa 5 júna 2011 o 15,oo hod. na ihrisku TJ
Uznesenie č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Uskutočnenie osláv MDD dňa 05.06.2011 o 15,oo hod na ihrisku TJ. Ukladá predsedovi komisie kultúry,
mládeže a športu tieto organizačne zabezpečiť
Zodpovedný: predseda komisie kultúry, mládeže a športu
Termín:05.06.2011
Schválené jednomyseľne
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5. Platenie daní a poplatkov v r. 2011 a rozpočet obce za I. štvrťrok 2011
Starosta obce oboznámil OZ s neplatičmi dane a poplatkov za r. 2011.Starosta obce vyzve neplatičov
v miestnom rozhlase o zaplatenie a následne budú zaslané upomienky. Tí, ktorí nezaplatia, budú
nahlásení exekútorovi. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011 podala predsedníčka komisie finančnej
a správy obecného majetku p. Mičová. Oboznámila OZ s plnením jednotlivých položiek.
Uznesenie č.23/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011. Ukladá starostovi obce tento naďalej zabezpečovať v II. štvrťroku
Zodpovedný: starosta obce
Termín: II. štvrťrok 2011
Schválené jednomyseľne
Uznesenie č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
Hlavnému kontrolórovi obce previesť kontrolu uložených úloh.
Zodpovedný: hlavný kontrolór obce
Termín:20.06.2011
Schválené jednomyseľne
Uznesenie č.25/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Zoznam neplatičov daní a poplatkov v r.2011.Ukladá starostovi obce upozorniť občanov o zaplatení
poplatkov v miestnom rozhlase a následné zaslanie upomienok
Zodpovedný: starosta obce
Termín:30.05.2011
Schválené jednomyseľne
6.Úlohy na úseku výstavby a údržby, protipovodňové opatrenia
Starosta obce oboznámil OZ s postupom prípravy na budovanie protipovodňových opatrení. Pripravuje sa
výkresová dokumentácia, geometrické zameriavanie.
Oboznámil s pripraveným listom pre predsedníčku vlády SR a ministra pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, ohľadne nezáujmu ŠL o riešenie opravy miestneho potoka.
7.Rôzne
Starosta obce informoval OZ:
-uskutočnenie zberu šatstva
- snem ZMOS
-plán cintorína
-výstavba ČOV/ neboli rozdelené finančné prostriedky z enviromentálneho fondu/
-žiadosť Ing. Martina Kršjaka a manželky o kúpu pozemku
Uznesenie č.26/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Odpredaj pozemku na parcele č.14/4 s rozlohou 50 m štvorcových Ing. Martinovi Kršjakovi a manželke.
Ukladá starostovi obce spísať s menovanými zmluvu
Zodpovedný: starosta obce
Termín: 15.06.2011
Schválené jednomyseľne
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-žiadosť Juraja Lukyho o kúpu pozemku na výstavbu garáží. Táto žiadosť bude posúdená po obhliadnutí
poslancami OZ
-porušenie zmluvy f. RAKL o ukončení internetovej siete
-pracovná náplň zamestnancov OU a MŠ
-návšteva družobnej obce Langeneichstädt
-program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, súhlas Obvodného úradu životného prostredia
v Banskej Štiavnici
-vyhodnotenie stavania mája, osláv víťazstva nad fašizmom, pochod víťazstva a dňa matiek
p. Mičová
- nevyhovujúce priestory pre miestnu knižnicu, veľký odber elektrickej energie
-platby stavebnému úradu
-platby za používanie obecných studní
-odvoz odpadu obec dopláca cca.4 000 euro
-úlohy pre hlavného kontrolóra
-nebola dodaná správa o činnosti streleckého klubu
Ing. Lipiansky
-neporiadok v priestoroch TJ
-vykosenie trávy za ihriskom
-na chodníku k železničnej stanici chýbajú poklopy
-príprava MDD
Ing. Červenková
-oboznámila s budovaním internetovej stránky obce
Ing. Jančok
-Izidor Luky spracoval históriu Rudna nad Hronom
-vypracovať prevádzkový poriadok na obecnom ihrisku a MŠ
-Anna bál sa uskutoční 30.07.2011
-riešenie upratovania KD a priestorov TJ
-vyhlasovanie obecných oznamov v stredu a v nedeľu
p. Ždánsky
-doplnenie internetovej stránky o čestných občanov obce
-oprava výtlkov na ceste
8.Ukončenie.
Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil
a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Overovatelia:
1. Mgr. Zdenko Bartoš
2.
Peter Mucha
Zapísal: Ján Ždánsky
Ľubomír Kršjak
starosta obce
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