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zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa 

25.02.2011 o 18:00 hod. do 26.02.2011 02:00 hod. v zasadačke obecného úradu 
 
Prítomní: 

Ľubomír Kršjak – starosta obce 
Poslanci OZ: Mgr. Zdenko Bartoš, Ing. Edita Červenková, Ing. Michal Jančok, Ing. Roman 
Lipiansky, Katarína Mičová, Peter Mucha ospravedlnený (odcestovaný v zahraničí) Ján Ždánsky. 

Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce 
Ostatní:   Tibor Rudinský, Jaroslav Škarba, Magda Čičová, Margita Mičová, Helena Šinkovičová,  
Dušan  Rudzan, Valéria Bugárová, Milan Gubán, Anna Golhová, Lukyová Alžbeta 

 

Program: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie zasadnutia 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Výsledky hospodárenia obce za r.2010 

5. Príprava osláv Oslobodenia obce a verejné stretnutie s občanmi 

6. Príprava fašiangov a detského karnevalu  

7.  Rôzne                                                                                                                                                                                                                                       

8. Ukončenie 

 

Overovatelia: Ing. Roman Lipiansky Katarína Mičová 

2. Otvorenie 

Otvorenie zasadnutia uskutočnil starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolóra obce 
a zástupcov spoločenských organizácii a klubov. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Romana 
Lipianskeho a Katarínu Mičovú 

 

3.Kontrola plnenia uznesení 
   Uznesenie č. 1 splnené  (zvolení predsedovia komisií) 

   Uznesenie č. 2 splnené  (schválený rokovací poriadok)  

   Uznesenie č. 3 splnené  (schválený plán zasadnutí OZ) 

   Uznesenie č. 4 splnené (pozvanie zástupcov spol. organizácii a klubov) 

   Uznesenie č. 5 splnené  (schválenie komisie pre kontrolu obecnej pokladne) 

   Uznesenie č. 6  splnené (zmluva o zapožičanie KD) 

 

4.Výsledky hospodárenia obce za r.2010 

   Výročnú správu obce za r.2010 prečítala Anna Golhová, pracovníčka obecného úradu. Je súčasťou tejto 
zápisnice  

 

Uznesenie č.7/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Záverečný účet  obce k 31.12.2010  
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Schválené bez pripomienok. 
5.Príprava osláv Oslobodenia obce a verejné stretnutie s občanmi. 

   Starosta obce podal návrh na uskutočnenie osláv Oslobodenia obce a verejné stretnutie s občanmi dňa 
04.03.2011 o 16:30 hod. 

 

Uznesenie č.8/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Uskutočnenie osláv Oslobodenia obce spojené s verejným stretnutím občanov na deň 04.03.2011 
o 16:30 pred pamätníkom padlým a v zasadačke obecného úradu. 
Termín 04.03.2011 
Zodpovedný:  starosta obce 
Schválené jednomyseľne 
6. Príprava fašiangov a detského karnevalu 

 O tradičný  fašiangový sprievod po obci a následne zabezpečenie fašiangovej zábavy požiadali 
funkcionári TJ. Detský karneval bude zabezpečovať komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ 

 

Uznesenie č.9/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Zapožičanie kultúrneho domu pre TJ na deň 05.03.2011, za účelom uskutočnenia tanečnej 
fašiangovej zábavy. Ukladá starostovi obce spísať  zmluvu s predsedom TJ na zapožičanie KD 
Termín: 05.03.2011   
Zodpovedný: starosta obce 
Schválené jednomyseľne 
 
Uznesenie č.10/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
Uskutočnenie detského karnevalu v kultúrnom dome dňa:06.03.2011o 14,30 hod. 
Termín:06.03.2011 
Zodpovedný: predseda komisie kultúry, mládeže a športu 
 Schválené jednomyseľne 
 
Uznesenie č.11/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Za členov 
Komisie kultúry, mládeže a športu: Margita Mi čová, Oľga Budovcová, Dana Šinkovičová,  
Matej Luky, Filip Mi čo 
Komisie finančnej a správy obecného úradu: Anna Golhová, Ing. Edita Červenková, Erika  
Horváthová, Imrich Bartoš, Mgr. Zdenko Bartoš 
Komisie životného prostredia a na ochranu pred povodňami: Tibor Rudinský , Vladimír Ziman, Mgr. 
Zdenko Bartoš, Jaroslav Škarba, Tomáš Matiašovič, Ján Kováčik st. 
Komisie ochrany verejného poriadku: poslanci obecného zastupiteľstva 
Schválené jednomyseľne 
6.Rôzne 

Starosta obce informoval OZ, že vo výstavbe ČOV sa bude pokračovať i v tomto roku  a jej ukončenie sa 
predpokladá v roku 2012 
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-V mesiaci marci t.r. bude Ministerstvom životného prostredia daná výzva na spracovanie podkladov 
k ochrane pred povodňami 

-Predložil žiadosti  občanov na oslobodenie od platenia za komunálny  odpad  

 

 Uznesenie č.12/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Žiadosti na oslobodenie od platenia komunálneho odpadu podľa VZN obce 
Peter Jánošík 
Ladislav Vanko a manželka 
Jakub Vanko 
Martin Ždánsky 
Michal Luky a manželka 
Stanislav Luky 
Oľga Šebová 
Mariana Škarbová 
Obecné zastupiteľstvo zamieta: 
Žiadosti, na ktoré neboli doložené doklady podľa VZN obce 
Schválené jednomyseľne 
-Predložil žiadosť organizácie  Jednoty dôchodcov o príspevok na zakúpenie oblečenia pre spevácku   

 Skupinu 

 

Uznesenie č .13/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Príspevok  organizácii ZO Jednoty dôchodcov v Rudne nad Hronom  na zakúpenie kostýmov pre 
spevácku skupinu v hodnote 500euro.Ukladá starostovi obce zabezpečiť preplatenie kostýmov 
Termín 15.03.2011 
Zodpovedný: starosta obce 
 
-Predložil plán činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

Uznesenie č. 14/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Predložený plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011 
Schválené jednomyseľne  
 
-Predložil návrh ,aby v rade MŠ za obecné zastupiteľstvo pracovala Ing Edita Červenková 

 

Uznesenie č 15/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Do rady Materskej škôlky za obecné zastupiteľstvo Ing. Editu Červenkovú 
Schválené jednomyseľne  
 
-Informoval, že zber nebezpečného odpadu sa v obci uskutočňuje 2x ročne a v mesiaci marci sa uskutoční 
zber oblečenia a obuvi pre charitatívne účely. 
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-Predložil žiadosť Ing. Martina Kršjaka a manželky o odkúpenie obecného pozemku par.č.14/2 

  Táto žiadosť bude prejednaná v komisii životného prostredia a na ochranu pred povodňami.   

-Predložil žiadosť o prístavbu pre Imricha Bartoša. 

-Informoval o vykonaní kontroly na úseku ochrany pred požiarmi.  

-Informoval o príprave sčítania bytov, domov a obyvateľov v SR v mesiaci máji. 

-Predložil žiadosť od Hydroenergia s.r.o. Bratislava o vybudovanie malej vodnej elektrárne na rieke Hron 

 Táto žiadosť bude predmetom prejednania v komisii životného prostredia a ochrany pred povodňami za 
prítomnosti zástupcu firmy Hydroenergia s.r.o. 

-Predložil sťažnosť na potulovanie sa psa po obci. 

 Túto sťažnosť bude riešiť predseda komisie ochrany verejného poriadku. 

-Predložil oznam p. Škarbu Jozefa o havarijnom stave hospodárskej budovy susediacej s jeho pozemkom. 

Tento oznam preverí predseda komisie ochrany verejného poriadku. 

-predložil sťažnosť p. Bernarda Tužinského na rušenie ranného kľudu parkovanými autami za jeho rod. 
domom a spôsobovaním blata v daždivom počasí, čo narušuje prechod cez lavicu do ulice.  

-Informoval o výkupe pozemkov pod IBV. 

-Informoval o anonymnom podnete od občana. Vyberanie poplatku za používanie verejných 
priestranstiev a aký je stav budovania internetovej siete v hornej časti obce. 

Dňa 12.03.2011 bude poslancami OZ zmapovaná celá obec a potom sa určí spoplatnenie za užívanie 
verejných priestranstiev. Budovanie internetovej siete sa začalo a má byť ukončené do polovice marca. 

- Informoval o pozvaní starostu družobnej obce Langeneichstädt. Možnosť návštevy tejto obce cca 12 
občanmi z našej obce v termíne 15-16-17.07.2011. 

Ing. Červenková: oboznámila OZ o problémoch so správcom internetových stránok pre našu obec. 
Nemôže tam vkladať potrebné informácie. 

   Riešiť budú spoločne so starostom obce a Ing. Klačkom. 

Mgr. Bartoš :v dome smútku sú v zimnom období studené stoličky. 

 Starosta  obce: zakúpia sa podložky na stoličky. 
Ing. Lipiansky :v kultúrnom dome a v časti kuchynka býva po rôznych akciách neporiadok 

Starosta obce :tento problém dorieši s upratovačkou obecného úradu. 

-musíme hľadať možnosti využitia budov obecného úradu, robiť akcie, aby nám priniesli finančný prínos. 

Mičová: vyznačovať dôvod neúčasti poslanca na zasadnutí OZ v prezenčnej listine. 

-Podklady na rokovanie OZ doručovať 5 dní pred jeho uskutočnením. 

Ing. Jančok: p. Siekelová  mala dotaz ,že dostala platiť poplatok za komunálny odpad aj za manžela, ktorý 
tu nemá trvalý pobyt a nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti. 

Starosta obce: Jej manžel sa tu zdržiava od jesene minulého roka a doteraz nepreukázal doklad, že zaplatil 
za komunálny odpad v inej obci. 

-Odhŕňanie snehu nie je stanovená trasa. Je možnosť  odhŕňať sneh za poplatok i občanom? 

Starosta obce: Nie je možné odhŕňať sneh občanom, nakoľko nemáme zriadený obecný podnik, kde by sa 
mohli vyberať poplatky za služby. 

-zaujímal sa o majetok obce 

Starosta obce: pripraví listy vlastníctva a katastrálnu mapu 

-Riešiť problémy sa musia začať v komisiách a potom ich predkladať na zasadnutie OZ 

-Obecné oznamy vyhlasovať v miestnom rozhlase v stredu o 16.00hod a v nedeľu o 13.00 hod 

-Vyčistiť cestu cez obec od posypového materiálu. 

Starosta obce: Cesty III. triedy čistí a zametá Regionálna správa ciest v jarných mesiacoch. 
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 Ždánsky: Odovzdanie poďakovania od okresného predsedu JD Ing. Husára starostovi obce a poslancom 
OZ za vytváranie dobrých podmienok na činnosť miestnej organizácii JD. 

-Navrhol ďalšie investičné činnosti, ktoré sú priložené k tejto zápisnici. 

Na zasadnutie OZ boli prizvaní i zástupcovia spoločenských organizácii a klubov, ktorí nás oboznámili 
s činnosťou a s problémami 

p. Margita Mičová oboznámila OZ so správou JD o činnosti za r.2010.Správa obsahovala bohatú činnosť 
na úseku spoločenských aktivít v obci ako i v rámci okresu, založenie spevokolu a dosiahnuté výsledky. 
Poukázala na bohatú brigádnickú činnosť ako i na spoluprácu s obecným úradom. Požiadala o finančnú 
podporu na zakúpenie oblečenia pre spevokol. 

p. Magda Čičová predsedníčka Červeného kríža. ČK patrí medzi najstaršie organizácie v obci. Organizujú 
zdravotné prednášky k rôznym zdravotným problémom za účasti lekára. Navštevujú občanov nad 80 
rokov. Navrhla zabezpečiť skupinu občanov, ktorí by pomohli starším občanom odstraňovať následky po 
prírodných katastrofách i nepredvídaných situáciách. 

p. Helena Šinkovičová vedúca tanečného krúžku. V tanečnom krúžku pracuje s mládežou od 5 rokov do 
20 rokov. Mládež si veľmi obľúbila tance. Dobrá spolupráca je i so ZDŠ Brehy. Navštívili i partnerskú 
obec Langeneichstädt, kde sa im dostalo vysokého ocenenia. Zúčastňujú sa i na spoločenských akciách 
poriadaných OU. Poďakovala za pomoc OU. 

Ing. Milan Gubán  zástupca Športového klubu. Toho času hrá futbal jedno mužstvo dospelých a jedno 
mužstvo žiakov v malom futbale. V mužstve dospelých sú problémy s účasťou hráčov s našej obce. 
Musia sa dopĺňať hráčmi s okolia. Na činnosť okrem pomoci OU potrebujú 2500 až 3000 euro na 
kalendárny rok. Poriadajú v obci tradičný fašiang , aby si zlepšili finančnú situáciu. Je potrebné zhotoviť 
záchytné siete za bránami. Požaduje výmenu žiaroviek za silnejšie. 

 Mičová: zabezpečovanie si finančných prostriedkov inou činnosťou, prenajímanie ihriska a budovy 

 Ing. Gubán: nemôžeme si dať zničiť ihrisko a ohrev vody stojí veľa. 

 Golhová: na ihrisku je problém so sedením, kde chodia starší občania. 

Starosta obce: každá organizácia má špecifické poslanie, finančnú  pomoc OU sa snažíme rozdeliť podľa 
možností, aké máme. Zakúpime skladacie stoly a lavice, ktoré budú slúžiť i na iné akcie. Poďakoval 
zástupcom spoločenských organizácii za to, že  reprezentujú našu obec. 

8.Ukončenie. 

Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 
a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Overovatelia: 

1. Ing. Roman Lipiansky  

2. Katarína Mičová  

 

Ľubomír Kršjak 
starosta obce 

 


