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zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa 

23.09.2011 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  

5. Katarína Mičová 

6. Peter Mucha 

7.  Ján Ždánsky 

Ing. Anna Ždánska – kontrolór obce 

Ostatní:  

 

Program: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie zasadnutia 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Platenie daní a poplatkov v r. 2011 

5. Výstavba a údržba obecného majetku 

6. Jesenné práce čistota a poriadok v obci  

7.  Rôzne                                                                                                                                                                                                                                                             

8. Ukončenie 

 

1.Štátna hymna 

Overovatelia: Ing. Edita  Červenková , Mgr. Zdenko  Bartoš 

2. Otvorenie 
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolóra obce. Za 
overovateľov zápisnice určil  Ing. Editu Červenkovú a Mgr. Zdenka Bartoša.  

 

3.Kontrola plnenia uznesení 

   Uznesenie č.34 plní sa (plnenie rozpočtu za I polrok) 

   Uznesenie č.35 splnené (oslavy SNP)  

   Uznesenie č.36 splnené  (dodatok k zmluve s Ing. Klačkom) 

   Uznesenie č.37 plní sa  (verejné priestranstvá) 

 

4. Platenie daní a poplatkov v r. 2011 

   Starosta obce podal informáciu o neplatičoch daní a poplatkov  za r.2011 . Neplatiči daní a poplatkov sú 
dĺžni obci 3424,43 Euro. Boli využité všetky dostupné prostriedky na ich zaplatenie. Neplatiči budú 
riešení štátnym exekútorom. 
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5.Výstavba a údržba obecného majetku 

- brigády na čistenie cintorína sa zúčastnilo 10 občanov 

- vyčistenie pamätníka padlých vykonali 3 občania 

-protipovodňové opatrenia v obci sa vykonávajú v časti Hrdzavá a v časti Tajch až po križovatku na 
Kmeťovku 

- bola vyhlásená výzva na II. kolo protipovodňových opatrení, do ktorého starosta obce prihlásil i našu 
obec. Boli sme opäť zaradení, takže  môžeme začať riešiť  protipovodňové opatrenia i v intraviláne obce. 

- bola vyhlásená výzva na reguláciu potoka na ktorú  sa naša obec nemohla prihlásiť, nakoľko náš úsek 
potoka má špeciálny význam, tak ako Brežský. Voznica napr. takéto obmedzenie nemá . 

- preloženie elektrickej prípojky na cintorín  je v príprave technickej dokumentácie. 

6.Jesenné práce 

-vyloženie a odvoz kontajnera stojí obec cca.180 euro. Budú vytlačené informačné letáky do každej 
domácnosti o spôsobe uloženia  domáceho odpadu. Obec dopláca za odvoz odpadu cca 4500 euro ročne, 
čím porušuje zákon o odpadoch .Tieto prostriedky sa budú musieť ušetriť, alebo prerozdeliť do poplatkov 
za r.2012. 

 

7.Rôzne 

Starosta obce informoval: je potrebné  upraviť rozpočet obce z dôvodu navýšenia finančných 
prostriedkov na proti povodňové opatrenia. 

 

Uznesenie č.38/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu na r.2011 na základe dotácie schválenej Úradom vlády vo výške 92699 Euro na 
budovanie protipovodňových opatrení. Ukladá sa starostovi obce upraviť rozpočet o stanovenú čiastku  

Termín 26.09. 2011 

Zodpovedný:  starosta obce 
Hlasovanie:  

 

 

-zaradenie MŠ do III. pásma -stravná jednotka 1.19Eura 

 

Uznesenie č.39/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rudno nad Hronom č.1/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie dochádzky a o príspevkoch v materskej škole v školskej jedálni v zriaďovacej pôsobnosti obce 
Rudno nad Hronom zo dňa 23.09.2011 

Termín: do schválenia nového VZN   

Zodpovedný: starosta obce 

Hlasovanie: 

 

 

 

- krádež poklopov z mosta cez Hron   

- v II. kole protipovodňových opatrení musí obec zamestnať 10  nezamestnaných občanov 

- mzdy nezamestnaným musí vyplácať obec a potom si ich refunduje na Úrade práce 

Za Proti  Zdržalo sa 

7 0 0 

Za Proti  Zdržalo sa 

7 0 0 
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- pripraviť podklady pre rozpočet na r.2012 

- kontrolný deň povodia rieky Hron –v zápise požaduje spracovanie projektovej dokumentácie na 
vybudovanie protipovodňovej hrádze  

- odvoz uskladneného sena  pri moste (zo strany Ing. Boroša ) 

  

Ing. Jančok  

- na brigáde pri čistení cintorína malá účasť občanov, nezáujem nezamestnaných . 

- práce v obci musíme riešiť s úradom práce tak, aby sa  zabezpečovali plánované práce počas celého roka 

- železničná stanica je v alarmujúcom stave – starosta napíše list na oblastné železničné riaditeľstvo  

- kontrola obecnej miestnosti v starej ZŠ (neporiadok) ,je potrebné vypratať miestnosť a bude možné ju 
využívať pre potreby aj mladých občanov  

výzva na opravu podlahy v KD –nedostali sme sa do poradia 

výzva na dotácie  - prechod kúrenia na biomasu –zistiť podmienky starosta obce  

výkup pozemkov pod IBV -pripraviť starosta: geometrické plány, majiteľov pozemkov a podmienky 
výkupu 

Ing. Ždánska - nakoľko je informačná tabuľa v hornej časti poškodená je potrebné sprevádzkovať malú 
tabuľu na čakárni SAD 

Mičová príprava podkladov na rozpočet pre r.2012, rozposlané spoločenským organizáciám, klubom 
a predsedom komisií  

Mgr. Bartoš  oprava informačnej tabule v hornej časti obce 

- v čase neprítomnosti na OÚ dať oznam na vchodové dvere 

- spáliť konáre pod kalváriou  

- návšteva v Nemecku finančné zabezpečenie bolo odsúhlasené 

- neboli zapožičané stoly  pre potrebu občanovi –nové stoly z KD sa nezapožičiavajú z dôvodu riešenia 
slabej konštrukcie , ale máme dostatok starších stolov , ktoré boli zapožičané 

- riešiť odpadkový kôš v zastávke SAD  
- doriešiť platenie za používanie verejných priestranstiev  

- budovanie ČOV –bola zaslaná požiadavka na finančné krytie ,doteraz nám nepoukázali financie 

- sprístupnenie ihriska v MŠ verejnosti – po vypracovaní prevádzkového poriadku je to možné 

- riešenie knižnice -hľadať možnosti iného vykurovania týchto miestností 

- záujem mladých občanov o zriadenie posilňovne   

Ing. Lipiansky žiadosť  o uskutočnenie tanečnej zábavy dňa: 05.11.2011 

 

 Uznesenie č.40/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Uskutočnenie tanečnej zábavy dňa 05.11.2011 komisiou kultúry, mládeže a športu. Ukladá starostovi 

obce vydať povolenie na použitie KD predsedovi komisie 

Termín:05.11.2011 

Zodpovedný: starosta obce 

 

Hlasovanie: 

 

 

 

 

Za Proti  Zdržalo sa 

7 0 0 



Zápisnica zo zasadania OZ Strana: 4 / 4 Dátum: 23.09.2011 

 

8.Ukončenie. 

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

 

 Overovatelia: 

1. Ing. Edita Červenková ................................ 

2.  Mgr. Zdenko Bartoš   ................................ 

       Zapísal: Ján Ždánsky 

Ľubomír Kršjak 
starosta obce 

 


