
 
Zápisnica 

 
Rudno nad Hronom 

Zápisnica zo zasadania OZ Strana: 1 / 3 Dátum: 15.04.2011 

 
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa 15.4.2011 
o 18:00 do 23:15 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 

5. Katarína Mičová 

6. Peter Mucha  

7. Ján Ždánsky 

Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce 

Ostatní:  Jaroslav Škarba, Imrich Bartoš, Beáta  Šipkovská 

 

 Program: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie zasadnutia 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Príprava osláv stavania mája, dňa víťazstva nad fašizmom, dňa matiek 

5. Dane a poplatky za r.2011 

6. Rôzne  

7. Ukončenie   

 

1.Hymna 
2. Otvorenie 
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných. Za overovateľov zápisnice určil  Ing. 
Edita Červenkovú a Ing. Romana  Lipianskeho   
Starosta obce požiadal, aby s programu zasadnutia bol vypustený bod č.5  z dôvodu finančnej uzávierky 
dňa 15.04.2011.  Bude prejednaný na budúcom zasadnutí v mesiaci máj . 

Program schôdze jednomyseľne schválený 

 

3.Kontrola plnenia uznesení 
   Uznesenie č.16 plní sa  (plán činnosti na úseku CO) 

   Uznesenie č.17plní sa  (výkup pozemkov)  

   Uznesenie č.18 plní sa (Dohoda o používaní KD) 

   Uznesenie č. 19 splnené (doplnenie dokladu) 

 

 4.Príprava osláv stavania mája, víťazstva nad fašizmom a dňa matiek 
   -stavanie mája dňa 29.04.2011 o 16,30 hod 
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   -oslavy víťazstva  nad fašizmom dňa 7.5.2011 o 18,30 hod pri pamätníku padlých a pri táboráku na 
ihrisku 

    -deň matiek dňa 15.5.2011 o 15,00 hod v kultúrnom dome vystúpi Róbert Kazík 

 

 Uznesenie č.20/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Oslavy stavania mája dňa 29.4.2011 o 16,30 hod, oslavy víťazstva  nad  fašizmom dňa 7.5.2011o 18,30 
hod a oslavy dňa matiek dňa 15.5.2011 o 15,00 hod. Ukladá starostovi obce zabezpečovať vykonanie 
osláv podľa termínov. 

Termín: v texte 

Zodpovedný: starosta obce 

Schválené jednomyseľne 

 

Predsedníčka komisie finančnej a správy obecného majetku Katarína Mičová predložila štatút komisie 

 

Uznesenie č. 21/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Štatút komisie finančnej a správy obecného majetku 

Schválené jednomyseľne 

 

     Starosta obce informoval OZ o jednaniach s majiteľmi pozemkov, ktoré má záujem obec vykúpiť pre 
účely obce. 

 

6.Rôzne: 
p. Beáta Šipkovská predložila žiadosť o pomoc pri odstraňovaní sutín po povodni z pozemku a osadenie 
rúr. 
-bude vykonaná obhliadka stavu poslancami obce a rozhodne sa o ďalšom postupe. 

Starosta obce 

-predložil žiadosť p. Dejcsa na zapožičanie kultúrneho domu na deň 16.4.2011 

-informoval OZ o neplatičoch  daní a poplatkov za r.2011 

-spísaná zmluva o používaní KD s vedúcou tanečného krúžku  

-informoval o stave projektu na protipovodňové  opatrenia  

-zametanie cesty od posypového materiálu  bude vykonané v najbližších dňoch 

-v dňoch 6.6 až 10.6.2011 bude sa vykonávať zber oblečenia pre humanitárne účely 

-deň narcisov vyzbierala sa čiastka 105 euro v našej obci 

-informoval o jednaní s majiteľmi lesov z obce Uhliská o poškodzovaní miestnych komunikácii v našej 
obci. 

-informoval o zlej finančnej situácii, nakoľko dochádza ku kráteniu podielových daní zo štátu o 70% 

-informoval o príprave sčítania obyvateľov, domov a bytov  

-informoval o postupe riešenia sťažnosti,  ktorú zaslala p. Klára Michalová  

-zber nebezpečného odpadu sa uskutoční koncom mája alebo začiatkom júna 

-od 19.4.2011 do 20.4.2011 bude výluka na železničnej trati  

p. Mičová  podala žiadosť p. Lukyho o odpílenie lipy pred jeho rodinným domom 

starosta obce bude riešiť opilovanie stromov v obci s elektrikármi 

-informovala o brigáde na čistení priestorov okolo kalvárie 
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- v čase neprítomnosti na obecnom úrade vyvesiť oznam na vchodové dvere do kancelárie 

-podala informáciu zo zasadnutia komisie finančnej a správy obecného majetku 

Ing. Lipiansky  požiadal o nahlásenie opravy elektrického vedenia pri trafostanici  v dolnej časti obce 

-informoval sa na parkovanie áut pred rod. domom p. Lukyho  

-informoval o brigáde v parku pri kríži 

-žiadal o informačnú tabuľu pre komisiu kultúry a športu 

Starosta obce: informačná tabula v parku je pre potreby tejto komisie 

Ing. Jančok  informoval o zbere dreva a konárov po obci, poďakoval  tým, ktorí tento zber vykonali 

 -žiadal, aby OÚ pri organizovaní brigád zabezpečil občerstvenie (minerálnu vodu) 

 - informoval o možnosti využitia drevného odpadu zo zberu po obci v budúcnosti 

 - požiadal starostu obce o prehodnotenie zamestnanosti v rámci OÚ a možnosti zamestnať jedného 
zamestnanca pre potreby OÚ ako údržbára 

-požiadal o podrobnejšie delenie rozpočtových položiek obce 

-informoval sa o finančnej dotácii pre TJ a prečo vedenie TJ nepredkladá rozpočet štvrťročne OZ 

Starosta obce: OÚ platí TJ odber elektrickej energie a benzín na úpravu ihriska 

-požiadal starostu obce,  aby  podával  informáciu o jeho pracovnej  činnosti  

Ing. Červenková požiadala o zaslanie súhlasu každého poslanca na zverejnenie informácii na internetovej 
stránke  

-informovala OZ o problémoch  s obecnou internetovou stránkou so strany Ing. Klačka majiteľa 
internetovej siete 

Starosta obce zvolá  spoločné stretnutie: Ing. Klačko,  Ing. Červenková a Mičová 

Ing. Ždánska, kontrolórka  obce, predložila OZ správu o kontrolnej činnosti za r. 2010 a záznam 
o kontrole prijímania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií 

 

Program  zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým 
prítomným za účasť. 
 

Overovatelia: Ing. Edita Červenková, Ing. Roman Lipiansky 

 

                                                                                                                  Ľubomír Kršjak 

                                                                                                                     Starosta obce 


