Zápisnica
Rudno nad Hronom

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom, konaného dňa
16.07.2011 o 10:00 na chate Šarvíz
Prítomní:
Ľubomír Kršjak – starosta obce
Mgr. Zdenko Bartoš, Ing. Edita Červenková, Ing. Michal Jančok, Ing. Roman Lipiansky
ospravedlnený od 14,00 hod, Katarína Mičová, Peter Mucha ospravedlnený, Ján Ždánsky.
Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce
Ostatní:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Žiadosť streleckého klubu
3. Riešenie situácie na úseku TJ
4. Rôzne
5. Ukončenie
Overovatelia: Ing. Michal Jančok, Mgr. Zdenko Bartoš
1. Otvorenie
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolóra obce a ostatných
občanov. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Michal Jančoka a Mgr. Zdenka Bartoša
2.Žiadosť streleckého klubu
Strelecký klub v Rudne nad Hronom doručil predsedníčke komisie finančnej a správe verejného
majetku žiadosť o pomoc pri organizovaní podujatia návštevy streleckého klubu z partnerskej obce
Langeneichstädt,(Viď priložená žiadosť)
Katarína Mičová oboznámila OZ so žiadosťou streleckého klubu.
OZ konštatovalo, že podielové dane boli za 6 mesiacov krátené o 70% a preto môže OZ uvoľňovať
finančné prostriedky iba na odsúhlasené obecné podujatia. V mesiaci február všetky organizácie a kluby
oboznámili OZ s plánom práce na r.2011. Na tomto základe boli spracované priority pridelenia
finančných prostriedkov . Zväz technických športov do dnešného dňa nedoručil plán práce. Z uvedeného
dôvodu nebolo toto podujatie zaradené ako Obecná akcia. OZ súhlasí so zapožičaním Kultúrneho domu
a priestorov TJ.
Uznesenie č.31/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Žiadosť streleckého klubu o finančnú podporu 1650-Euro.
OZ nesúhlasí s vyplatením finančných prostriedkov
OZ súhlasí so zapožičaním Kultúrneho domu a priestorov TJ (ihriska)
Ukladá starostovi obce zaslať výpis uznesenia vedúcemu streleckého klubu
Termín: 25.07.2011
Zodpovední: starosta obce
Schválené za 5, nehlasovali 2 .
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3.Riešenie vzniknutej situácie na úseku TJ
Starosta obce zhodnotil vzniknutú situáciu na úseku TJ. Výbor TJ rezignoval zo svojich funkcií.
Vznikla situácia , že z obce hrajú 2-3 hráči, ostatní sa musia doplňovať z TJ Nová Baňa. Je potrebné
navrhnúť nový výbor TJ ,ktorý by začal riešiť vzniknutú situáciu .Starosta obce jednal s vedením
futbalového klubu v Novej Bani a dohodol o doplňovaní hráčov s tohto klubu a podmienkami tréningu. Je
potrebné hľadať možnosti využitia tohto areálu. Navrhuje zloženie nového výboru TJ, Dušan Rudzan ml.,
Peter Mucha ml., Ľubomír Kršjak
Uznesenie č.32/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Zloženie výboru TJ Dušan Rudzan ml. Peter Mucha ml. Ľubomír Kršjak
Ukladá výboru TJ vypracovať štatút športovej činnosti na miestne podmienky a tento predložiť na OZ
.
Termín: 19.08.2011
Zodpovedný: starosta obce
Schválené 3 za, 2 sa zdržali hlasovania
4.Rôzne
Starosta obce podal informácie
-začatá výstavba proti povodňových opatrení v časti Tajch
-príprava zabezpečenia návštevy partnerskej obce Langeneichstädt
Ing. Lipiansky predseda komisie kultúry, mládeže ,školstva a športu
-informoval OZ s prípravou tanečnej zábavy Anna –bálu
-spolupráca s Jednotou dôchodcov
Uznesenie č.33/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Zapožičanie Kultúrneho domu za účelom organizovania tanečnej zábavy (Anna –bál) komisií kultúry,
mládeže, školstva a športu .Ukladá starostovi obce spracovať zmluvu na zapožičanie KD
Zodpovedný: starosta obce
Termín:30.07.2011
Schválené hlasovali za 5 nehlasovali 2
5.Ukončenie.
Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil
a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Overovatelia:
1. Ing. Michal Jančok
2. Mgr. Zdenko Bartoš
Zapísal: Ždánsky Ján
Ľubomír Kršjak
starosta obce
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