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zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa 

11.11.2011 o 18:00  v zasadačke obecného úradu 
 
Prítomní: 

Ľubomír Kršjak – starosta obce 

1. Mgr. Zdenko Bartoš 

2. Ing. Edita Červenková (od 20,00 hod) 

3. Ing. Michal Jančok (od 18,50) 

4. Ing. Roman Lipiansky  

5. Katarína Mičová 

6. Peter Mucha  (do 22,00 hod) 

7.  Ján Ždánsky 

Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce 

Ostatní: Ing. Hríb , Ing. Klačko, Anna  Golhová ,Daniel  Rudzan  ml., Tomáš Bartoš, Ing. 
Kravčík, Andrej Kršiak 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Priebeh financovania obce 

4. Vyhodnotenie spoločenských organizácií v obci 

5. Návrh na vypracovanie právnych noriem obce (VZN)  

6. Príprava stretnutia detí s Mikulášom 

7. Rôzne 

8. Ukončenie 

 

 

Overovatelia:  Ing. Lipiansky Roman, Mgr. Bartoš Zdenko 

 
1. Otvorenie 

Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce a  občanov. 
Za overovateľov zápisnice určil  Ing. Romana Lipianskeho, Mgr. Zdenka Bartoša. P. Mičová podala 
návrh na prerokovanie bodov programu č.3 a č.4 v mesiaci december a starosta dal hlasovať za túto 
zmenu 

 

Hlasovanie 

 

 

2.Kontrola plnenia uznesení 

   Uznesenie č.41 – plní sa (čerpanie rozpočtu) 

   Uznesenie č.42 - splnené (inventarizačné komisie)  

   Uznesenie č.43 -splnené  (zmena VZN v MŠ) 

Za Proti  Zdržalo sa 

5 0 0 
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5.Návrh na vypracovanie právnych noriem obce (VZN) 

  p. Mičová informovala  OZ so spracovaním návrhu VZN o zmenách v zákone č. 582/2004 Z. z. 

 Návrh VZN bol upravený o pripomienky poslancov a bude vyvesený v obecných informačných tabuliach 
v čase od 14.11 do 1.12.2011  na pripomienkovanie občanov 

 

Uznesenie č.44/2011  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Rudno nad Hronom č.3/2011 o miestnych daniach a  
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ukladá starostovi obce VZN 
vyvesiť do informačných tabúľ v obci 

Termín: 14.11.2011   

Zodpovedný: starosta obce 

Hlasovanie: 

 

 

 

6.Príprava stretnutia detí s Mikulášom 

 Ing. Lipiansky podal návrh na uskutočnenie stretnutia detí s Mikulášom na deň 9.12.2011 o 16,30 hod 
v kultúrnom dome  

 
Uznesenie č.45/2011 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 Stretnutie detí s Mikulášom dňa 9.12.2011 o 16,30 hod v sále kultúrneho domu. Ukladá predsedovi 
komisie kultúry, mládeže a športu zabezpečiť organizáciu tohto podujatia 

Termín: 09.12.2011   
Zodpovedný: predseda komisie 

Hlasovanie: 

 

 

 

7.Rôzne 

   Starosta obce požiadal Ing. Hríba o podanie informácií k výstavbe protipovodňových opatrení hlavne 
o výstavbe hrádze v časti Tajch , kde došlo k zmene projektu. Ing. Hríb informoval na danej lokalite 
nebol vykonaný inžiniersko geologický prieskum pred začatím stavby. Po začatí stavby vznikol problém s 
mäkkým podložím, na ktorého spevnenie by bolo potrebné viac finančných prostriedkov a preto sa 
muselo pristúpiť k budovaniu kamennej hrádze. 

 Ždánsky -mal otázku prečo je v hrádzi zabudovaná , iba jedna prietoková rúra, ktorá nie je zabezpečená 
proti upchaniu 

Ing. Hríb -budujú sa hrádze bez prietokovej rúry. Nakoľko kamenná hrádza je presakovacia, tu je daná 
tato rúra preto, aby bol zabezpečený prietok vody aj v čase, keď je menej vody v koryte potoka. Pred rúru 
nie je potrebné robiť opatrenia, je nutné pravidelne  čistiť ústie rúry.  Na hrádzu je vytvorená prístupová 
cesta, po ktorej sa dostanú mechanizmy na vyčistenie pred hrádzou  

  dňa 17.11.2011o 10.00 hod sa poslanci s Ing. Hríbom stretnú na budovanej hrádzi. 

Za Proti  Zdržalo sa 

6 0 0 

Za Proti  Zdržalo sa 

6 0 0 
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Ing. Kravčík splnomocnenec vlády pre budovanie protipovodňových opatrení informoval o výstavbe 
protipovodňových opatrení na Slovensku. Je potrebné naďalej sledovať výzvy vlády .Naďalej sa budú 
riešiť tieto problémy postupne podľa finančných možností    

Ing. Klačko  zhodnotil dobudovanie internetovej siete v obci  

-v hornej časti pripojených 17 účastníkov  a je záujem o pripojenie 

Ing. Jančok navrhuje pre zlú finančnú situáciu odložiť odkúpenie obecnej domény 

-za vedenie reklamy f. NB sieť na obecnej stránke znížiť finančnú čiastku  

Ing. Klačko nemôže znížiť čiastku o skutočné náklady, navrhuje  dohodnúť  splátkový kalendár 

Starosta obce 

-potravinová pomoc predlženie termínu do konca februára 2012 

-riešenie miestnosti v bývalej ZŠ pre možnosti cvičenia 

-oprava prívodného elektrického kábla k domu smútku 

-nový projekt vedenia elektrickej energie k domu smútku bude obsahovať i osvetlenie cesty na cintorín  

-riešenie čistenia komínov. Kominári zo Zlatých Moraviec a z Banskej Štiavnice majú určiť termín  pre 
našu obec 

-riešenie poškodeného svetlíka v MŠ nahlásenie ako škodová udalosť poisťovni 

-návrh na zmenu  poskytovateľa odvozu domového odpadu .Technické  služby Žiar nad Hronom  majú  
vypracovaný systém odvozu domového odpadu, podľa ktorého dôjde k navýšeniu služieb a k zníženiu 
financovania (cca 400 euro)  

 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 Zmenu poskytovateľa služieb na odvoz zmiešaného komunálneho odpadu a separovaných zložiek. 
Ukladá starostovi obce podpísať zmluvu pre r.2012 s poskytovateľom Technické služby Žiar nad Hronom 

Termín: 30.11.2011   

Zodpovedný: starosta obce 

Hlasovanie: 
 

 

Ing. Lipiansky 

-pokúsiť sa zorganizovať vianočné trhy v kultúrnom dome 

-zabezpečí nákres výroby  skladacích stánkov  

-príprava stretnutia detí s Mikulášom 

Bartoš Tomáš  

-ako je riešená elektrická energia  v miestnosti kde sa má cvičiť –bývalá ZŠ (je tam samostatný  merač 
elekt. energie) 

-zlá podlaha v tejto miestnosti 

-miestnosť je vymaľovaná   

p. Mičová 

-výkup pozemkov pod IBV 

Starosta obce - neustále pretrváva problém jedného občana z odpredajom pozemku 

Ing. Jančok- 

-riešiť vykúpenie pozemkov od ostatných vlastníkov pozemkov 

-vyhodnotenie dotazníka od občanov  

-vrátených cca 50% dotazníkov, bližšie informácie budú podané na stretnutí z občanmi 

   

Za Proti  Zdržalo sa 

6 0 0 
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8.Ukončenie. 

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

 

 

 Overovatelia: 

1.        Ing. Lipiansky Roman 

2.        Mgr. Bartoš Zdenko 

Zapísal:      Ján Ždánsky 

Ľubomír Kršjak 
starosta obce 

 


