Zápisnica
Rudno nad Hronom

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa
19.08.2011 o 18:00 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Ľubomír Kršjak – starosta obce
1. Mgr. Zdenko Bartoš
2. Ing. Edita Červenková
3. Ing. Michal Jančok
4. Ing. Roman Lipiansky ospravedlnený (odcestovaný v zahraničí)
5. Katarína Mičová
6. Peter Mucha
7. Ján Ždánsky
Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce
Ostatní: Ján Bartoš, Tomáš Bartoš, Jaroslav Melčík, Marek Melčík, Marcel Kupec, Daniel
Rudzan, Ivan Gubán, Božena Ravasová, Alžbeta Lukyová.
Program:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
5. Príprava osláv 67. výročia SNP
6. Údržba a spravovanie obecného majetku
7. Rôzne
8. Ukončenie
1.Štátna hymna
Overovatelia: Katarína Mičová, Peter Mucha
2. Otvorenie
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolóra obce a občanov.
Za overovateľov zápisnice určil Katarínu Mičovú, Petra Muchu
3.Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č.27 plní sa (plán práce OZ)
Uznesenie č.28 plní sa (neplatiči- exekútor)
Uznesenie č.29 plní sa (plat starostu)
Uznesenie č.30 plní sa (plán činnosti hlavného kontrolóra)
Uznesenie č.31 splnené (Návšteva - strelci)
Uznesenie č.32 plní sa (Zloženie výboru TJ)
Uznesenie č.33 splnené ( KD Anna –Bál
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4.Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2011 podala p. Mičová
Uznesenie č.34/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011. Ukladá starostovi obce tento zabezpečovať v III. Štvrťroku 2011
pomerne z celoročného rozpočtu.
Termín III. štvrťrok 2011
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
6
0
0
5.Príprava osláv 67.výročia SNP v obci
Starosta podal návrh na uskutočnenie osláv SNP v obci dňa 27.08.2011 o 18: 30 hod pred pamätníkom
padlých a následne zapálením táboráka na ihrisku, kde bude premietnutý film „Človek na moste“, ktorého
časť sa filmovala i v našej obci.
Uznesenie č.35/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Uskutočnenie osláv 67. výročia SNP v obci dňa 27.08.2011 o 18: 30 hod pri pamätníku padlých
Termín: 27.08.2011
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
6
0
0

6. Údržba, plánovaný rozvoj obce na r.2011 až 2014
Starosta obce – súrne je treba realizovať prekládku elektrického kábla na cintorín
-náter strechy na bývalej ZŠ
-náter strechy na požiarnej zbrojnici
Plánovaný rozvoj obce s podnetov poslancov spracoval Ing. Jančok a tento bude daný na posúdenie
a určenie priorít občanom obce od 26.08 do 15.09.2011
7.Rôzne:Ing. Kľačko oboznámil prítomných s dôvodmi nedodržania zmluvy o zriadení internetovej siete,
s pripojením pre občanov, ktorí mali o túto službu záujem. Poukázal na zavádzanie novej technológie s
ktorou sú spojené určité problémy. Bola mu vyjadrená nespokojnosť s postupom prác a nepodania
informácií , keď vznikli problémy. Ing. Klačko vlastní obecnú doménu a spravuje obecnú www.stránku.
Stránka nefunguje podľa našich predstáv a preto sme sa dohodli na odstúpení domény obce
a o spravovaní stránky svojpomocne.
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Uznesenie č.36/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Spracovanie dodatku k zmluve o zriadení internetovej siete v hornej časti obce. Ukladá starostovi obce
túto podpísať s Ing. Kľačkom. Ukončenie vybudovania internetovej siete s pripojením žiadateľov do
29.09.2011. Pokiaľ dôjde k porušeniu dodatku k zmluve bude základná zmluva zrušená.
Termín:30.08.2011
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:

Za
6

Proti

Zdržalo sa

0

0

Mičová:- neplatiči daní a poplatkov k 12.08.2011 dlhujú 3424 Euro
-vyzvala poslancov, aby podávali pripomienky k VZN do 15.10.2011
-obec dopláca za odvoz smetí cca 4 500 Euro, čím porušuje zákon. Musí to riešiť nová VZN obce pre rok
2012
-riešenie presťahovania knižnice
-oprava miestností (prezliekarne)vzadu KD, zabezpečiť projektanta
-nezaplatená faktúra za odber elektrickej energie v požiarnej zbrojnici f., ktorá opravovala potok
-predloženie plánu práce a finančné požiadavky na r.2012 musia zabezpečiť všetci predsedovia
spoločenských organizácií a klubov do 15.09.2011
-neplatenie poplatkov za používanie verejných priestranstiev
Uznesenie č.37/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Spracovanie podkladov využívania verejných priestranstiev v obci podľa zákona SNR č.582/2004 §30.
Termín: 15.09.2011
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
6
0
0
Starosta obce:
-vyhlasovanie v miestnom rozhlase v neprítomnosti pracovníkov OÚ
-Protipovodňové opatrenia: prebieha odvoz zeminy z časti Tajch, kde bude vybudovaná najväčšia
záchytná hrádza kameňa a dreva. Budujú sa menšie hrádze po potoku smerom do obce Uhliská, v časti
Hrdzavá i na odľahlých jarkoch
-zemina bude navozená pre účely obce v časti záhumnie
-žiadosť Božena Ravásová- peňažná výpomoc(pre nedostatok finančných prostriedkov zamietnutá)
-sťažnosť p. Čulíka vypúšťanie vody na jeho pozemok
-25.08.2011 v čase od 8 00 do 16 00 hod bude vypnutý elektricky prúd v dolnej časti obce
-skrinky na podnety od občanov. Do skriniek pre podnety občanov boli dané nepodpísané listy s urážkami
poslancov, organizátorov podujatí . OZ nebude reagovať na tie listy, ktoré nebudú podpísané. Pokiaľ
nemá občan odvahu sa podpísať, tak nečaká ani na odpoveď.
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Ing. Červenková sa informovala o zabezpečení brožúr o obci, pohľadníc, darčekových predmetov a
igelitových tašiek v miestnych predajniach
-nepokosená tráva na železničnej stanici(je to majetok železníc) dá starosta pokosiť
-možnosť riešenia obecného rozhlasu na železničnú stanicu
Ing. Jančok
-vykonať kontrolu obecných miestností a riešiť možnosti pridelenia miestnosti pre mládež a miestnosť
pre knižnicu
-do konca októbra sa bude tvoriť plán obecných akcií pre r.2012, ktoré sa budeme snažiť i finančne riešiť
Bartoš Ján - o návštevu strelcov z obce Langeneichstädt nebol zo strany všetkých poslancov záujem
-pri požiadavke o finančnú pomoc 1650 Euro sme sa nepochopili.
Táto akcia nebola plánovaná ako obecná akcia a preto nebola zahrnutá v obecnom rozpočte.
Vedeniu streleckého klubu bolo vysvetlené akú formu komunikácie si predstavujeme. Veríme že
do budúcnosti sa to zlepší.
Melčík Jaroslav - bolo vyhlásené v miestnom rozhlase, že strelieb v sobotu sa môžu zúčastniť všetci
občania
V miestnom rozhlase táto požiadavka nebola vyhlásená v dostatočnom predstihu , ale v deň uskutočnenia
strelieb.
Mičová- neboli OZ dodané včas potrebné požadované materiály zo Zväzu Technických športov a preto
táto akcia nebola zaradená medzi obecné
-je potrebné hľadať možnosti i iných príjmov
8.Ukončenie.
Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil
a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Overovatelia:
1.
Katarína Mičová.................................
2.
Peter Mucha
................................
Zapísal: Ján Ždánsky
Ľubomír Kršjak
starosta obce
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