Zápisnica
Rudno nad Hronom

zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom, konaného dňa
09.12.2011 o 19:00 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 (19,14)
5. Katarína Mičová
6. Peter Mucha
7. Ján Ždánsky
Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce
Ostatní: Anna Golhová , Tomáš Bartoš, Roman Šimkovič, Filip Mičo, Patrícia Kupcová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Inventarizácia majetku obce -schválenie
4. Rozpočet obce na r.2012 a informatívny na r. 2013-2014
5. Prijatie právnych noriem obce (VZN)
6. Rôzne
7. Ukončenie
1. Otvorenie
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce a občanov.
Za overovateľov zápisnice určil Katarínu Mičovú, Petra Muchu. Dal hlasovať za program rokovania
Hlasovanie

Za
6

Proti

Zdržalo sa

0

0

2.Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č.44 –splnené (VZN vyvesené)
Uznesenie č.45 - splnené (konanie osláv príchodu Mikuláša)
Uznesenie č.46 - nesplnené (zmluva s TS Žiar nad Hronom)
3.Inventarizácia majetku obce
Uznesenie č.47/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Inventarizáciu majetku obce k 30.11.2011.Ukladá starostovi obce spracovať smernicu k vykonaniu
inventarizácie majetku obce /MŠ/
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Termín: 15.01.2012
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Za
7
0

Zdržalo sa

0

6.Programový rozpočet obce na r.2012 a informatívny na r.2013-2014
Rozpočet obce na r.2012 bol spracovaný podľa r.2011 s predpokladom, že po schválení štátneho rozpočtu
budú dotácie podielových daní rovnaké ako v r.2011. Nakoľko štátny rozpočet bol schválený 6.12.2011,
ktorý je východiskom pre rozpočet obce, nemohol byť tento vyvesený v informačných tabuliach
v požadovanom limite, ktorý je potrebné dodržať podľa zákona. Návrh rozpočtu obce bude vyvesený
v informačných tabuliach obce na pripomienkovanie od občanov a následne dňa 29.12.2011 bude
prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí OZ.
Ing. Jančok podal návrh na zrušenie štvrťročných odmien pre poslancov.
Uznesenie č.48/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zrušenie štvrťročných odmien pre poslancov OZ od r.2012.Ukladá starostovi obce upraviť zásady
odmeňovania poslancov
Termín: 12.12.2011
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
7
0
0
5.Prijatie Všeobecného záväzného nariadenia obce (VZN)
Písomné pripomienky od občanov neboli podané
Uznesenie č.49/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie obce Rudna nad Hronom č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ukladá starostovi obce dodržiavať VZN pre
r.2012
Termín: 01.01.2012
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
7
0
0
6. Rôzne
Starosta obce:
-informoval ,že TS mesta Žiar nad Hronom nezaradili do odvozu komunálneho odpadu veľkokapacitné
kontajnery ,čo by nám navýšilo finančné náklady a preto odvoz komunálneho a separovaného odpadu
budú vykonávať TS Žarnovica. Je potrebné, aby odpad separovali občania zodpovedne, čím by sa dali
znížiť náklady za odvoz komunálneho a separovaného odpadu a tak znížiť finančné náklady pre občanov,
pre platenie daní a poplatkov. Do každej domácnosti pre r.2012 bude doručený rozpis odvozu a
podmienky separovania odpadu.
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-žiadosť o odpredaj obecného pozemku pri r. dome p. Lýdie Valkovej
Uznesenie č.50/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Odpredaj obecného majetku pri r. dome Lýdie Valkovej .Ukladá starostovi obce spísať z menovanou
kúpnopredajnú zmluvu
Termín: 01.01.2012
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
6
1
0
-žiadosť TJ o uskutočnenie tanečnej zábavy dňa 26.12.2011
Uznesenie č.51/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zapožičanie kultúrneho domu pre vedenie TJ za účelom uskutočnenia tanečnej zábavy dňa
26.12.2011.Ukladá starostovi obce spísať dohodu o zapožičaní kultúrneho domu z vedením TJ
Termín: 26.12.2011
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
7
0
0
-predložil plán práce a zasadnutia obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012
Uznesenie č.52/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Plán práce a zasadnutia Obecného zastupiteľstva na I. polrok r.2012. Ukladá starostovi obce zvolávať
zasadnutia OZ podľa schváleného plánu
Termín: I. polrok 2012
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
7
0
0
-predložil podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č.53/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Ustanovenie podmienok k vykonaniu voľby hlavného kontrolóra Obce Rudno nad Hronom a náležitosti
prihlášky. Ukladá starostovi obce ustanovenie vyvesiť do informačných tabúľ v obci
Termín: 13.12.2011
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Proti
Zdržalo sa
Za
7
0
0
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- Starosta predložil žiadosť poľovníckeho združenia Šarvíz o zapožičanie kultúrneho domu za účelom
posedenia dňa 10.12.2011
-bude zabudované informačné zrkadlo na križovatke cesty pod Tajchom a cesty z obce Uhliská
-riešenie internetovej stránky obce
-stránky pre podnety od občanov boli prázdne
-vykonaná oprava podlahy v bývalej ZŠ a bude zabudovaná aj elektrická prípojka na obecný merač
elektrickej energie
- poďakovanie za akciu stretnutie sa detí z Mikulášom komisii kultúry , mládeže a športu
-návrh na odpredaj nákladného auta.
Ing. Jančok
-verejné stretnutie občanov (bude uskutočnené v mesiaci marci 2012)
-spracovať plán verejných akcií pre r.2012
-Verejnoprospešné práce pre r.2012
- hľadať riešenie možností mať v obci správcu obecného majetku (vykonával by aj potrebné údržbárske
práce )
-možnosti dobudovania posilňovne v ZŠ
-návrh na vzdanie sa odmien poslancov
Ing. Červenková
-údržba internetovej techniky pre OU
-podmienky na odpredaj nákladného auta, vytvorenie smernice na odpredaj obecného majetku
-doriešenie opravy informačnej tabule v hornej časti obce
-oprava cesty
Mičová
-vyvesenie rozpočtu obce na pripomienkovanie od občanov
-spracovanie inventarizačnej smernice na majetok obce
-informovala sa o postupe odkúpenia pozemkov pod IBV
Ing. Lipiansky
-informovať občanov čo a kedy budú odvážať TS Žarnovica
-oprava podlahy v kultúrnom dome
-vyčistenie jarku pri ihrisku
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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