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zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa 

21.10.2011 o 18:00  v zasadačke obecného úradu 
 
Prítomní: 

Ľubomír Kršjak – starosta obce 

1. Mgr. Zdenko Bartoš 

2. Ing. Edita Červenková  ospravedlnená (odcestovaná) 

3. Ing. Michal Jančok (od 20. 00hod.) 

4. Ing. Roman Lipiansky  

5. Katarína Mičová 

6. Peter Mucha 

7.  Ján Ždánsky 

Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce 

Ostatní: Bc. Adriana Škarbová, Mária  Rubinská 

Program: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie zasadnutia 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2011 

5. Príprava inventarizácie obecného majetku 

6. Návrh na vypracovanie právnych noriem obce (VZN)  

7. Protipožiarne opatrenia 

8. Rôzne 

9. Ukončenie 

 

1.Štátna hymna 

Overovatelia:  Katarína Mičová, Peter Mucha 

 
2. Otvorenie 

Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce a  občanov. 
Za overovateľov zápisnice určil  Katarínu Mičovú, Petra Muchu.  

 

3.Kontrola plnenia uznesení 

   Uznesenie č.38 - splnené (úprava rozpočtu) 

   Uznesenie č.39 - splnené (VZN o MŠ)  

   Uznesenie č.40 - plní sa  (povolenie o uskutočnenie tanečnej zábavy) 

    

4.Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2011 

  Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2011 podala p. Mičová: 

-dotácie od štátu na chod obce(podielové dane) doteraz činili  68 118 eur 

-neplatiči daní a poplatkov dlhujú obci 3424,43 eur 



Zápisnica zo zasadania OZ Strana: 2 / 4 Dátum: 21.10.2011 

-prečerpanie financií na verejné osvetlenie 

-doplácanie OU za odvoz domového odpadu cca 4500 eur ročne   

 

Uznesenie č.41/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2011. Ukladá starostovi obce tento zabezpečovať v IV. štvrťroku 2011 
pomerne z celoročného rozpočtu. 

Termín: IV. štvrťrok 2011 

Zodpovedný:  starosta obce 

Hlasovanie:  

 

 

 

5.Príprava inventarizácie obecného majetku 

  Starosta obce podal návrh na zloženie inventarizačných komisií a predsedov inventarizačných komisií  

Uznesenie č.42/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 Zloženie inventarizačných komisií. Ukladá predsedom inventarizačných komisií vykonať inventarizáciu 
obecného majetku k 30.11.2011. 

Termín: 30.11.2011   

Zodpovedný: predsedovia inventarizačných komisií 

Hlasovanie: 

 

 

 

6.Návrh na vypracovanie právnych noriem obce (VZN) 
 Návrhy na vypracovanie právnych noriem obce sa pripravujú, sú potrebné podklady schváleného 
štátneho rozpočtu. 

7.Protipožiarne opatrenia 

Starosta obce bude informovať občanov v miestnom rozhlase o protipožiarnych opatreniach počas 
zimného vykurovacieho obdobia, preverí možnosť zabezpečenia kominára. 

8.Rôzne 

P. Rubinská  mala požiadavku na opravu cesty a lavice cez potok v ulici. 

Starosta obce jej vysvetlil finančný stav obce. Preto musíme čakať na výzvu pre opravu miestnych 
komunikácií. 

Riaditeľka MŠ podala ročnú správu o MŠ za š.r.2010-2011, táto je priložená k zápisnici OZ. Požiadala 
o riešenie nedostatku lehátok, stoličiek, stolov, skriniek, uterákov a posteľného prádla, nakoľko sa zvýšil 
stav detí na počet 21. 

Rada MŠ má 5 členov -pravidelne vykonávajú  kontroly.  

-rozbor vody v MŠ sa musí vykonať 2 krát ročne 

-vypracovať priority na zabezpečenie potrebných vecí v MŠ  

Podala písomnú žiadosť na zaradenie MŠ do II. pásma. 

 

 
 

Za Proti  Zdržalo sa 

6 0 0 

Za Proti  Zdržalo sa 

6 0 0 



Zápisnica zo zasadania OZ Strana: 3 / 4 Dátum: 21.10.2011 

Uznesenie č.43/2011 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rudno nad Hronom č.2/2011 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:21.10.2011 

Termín: 21.10.2011   

Zodpovedný: starosta obce 

Hlasovanie: 

 

 

Starosta obce: 

-informoval o mimoriadnom sneme ZMOS 

-dokončenie internetovej siete a napojenie žiadateľov 

-doména - obecná stránka –informácia od Ing. Klačku, požaduje  150 eur za odpredaj domény 

-koše betónové do SAD zastávok - 1ks stojí 150 eur 

-zemina bola navozená pre účely obce v časti záhumnie a dochádza tam k rozoberaniu zeminy občanmi 
bez vedomia správcu 

-rozhlas na cintoríne - bude vykonaná oprava 

-vyloženie veľkokapacitných kontajnerov 

-separovaný zber –bude zabezpečený obecný zber papiera, nebezpečného odpadu 

-konáre pod kalváriou sú spálené 

-informačná tabuľa v časti dolina –sú napravené stĺpiky, treba ešte vymeniť sklo  

-oprava cesty smer Voznica pri časti Kolienec  

p.Mucha 

-zateká do MŠ –je tam porušené strešné okno  

-starosta obce zistí podľa dokumentácie k MŠ možnosti opravy  
Mgr.Bartoš 

-informačná tabuľa je poškodená občanom z obce Uhliská už 4 mesiace 

-vytrhané sadenice a kolíky na protipovodňových opatreniach v časti Tajch 

-stĺpy z miestneho rozhlasu - kde sa nachádzajú (v pivnici OU) 

-kde sa nachádzajú počítače z klubu Amavet 

p. Ždánsky - počítače boli majetkom Amavet klubu z Martina a z predsedníctva Slovenského Amavetu 

p.Mičová 

-prípojka na cintorín – starosta obce nie je ešte spracovaný projekt 

-železničná stanica v dezolátnom stave, bol už napísaný list, znovu bude písať starosta na divíziu do 
Zvolena  

Ing. Lipiansky  

-tanečná zábava z technických dôvodov preložená z 5.11.2011 na 12.11.2011 

-pre potreby občanov máme možnosť prepravy zeminy – starosta obce zabezpečí na požiadanie občana 

p. Ždánsky 

-došlo k zmene projektu pri výstavbe hrádze v časti Tajch, kde mala byť budovaná betonová hrádza 
s prietokovými oknami a táto bola nahradená sypanou hrádzou s jedným priepustom (cc80cm) v spodnej 
časti. Pri veľkej vode sa môže priepust upchať a po naplnení môže prísť k následnému pretrhnutiu hrádze. 
Zvýšené budú aj náklady na čistenie tohto prietoku. 

-starosta obce pozve projektanta na zasadnutie OZ 

Za Proti  Zdržalo sa 

6 0 0 
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Ing. Jančok 

-príprava rozpočtu a vypracovanie právnych noriem –podľa toho aké máme výpadky v rozpočte za 
posledné roky by sme mali prijať opatrenia a návrhy na šetrenie a až potom dvíhať dane a poplatky 

-informovať občanov o dianí v obci v roku 2011(aj o situácií s rozpočtom) - zvolať verejné stretnutie 

-dopracováva sa projektová dokumentácia chodníkov na cintoríne 

-riešenie miestnosti pre organizácie a tanečný krúžok (škola a miestnosti vzadu KD) 

-riešenie budovania chodníkov v časti cintorín za pomoci vyhlásenia finančnej zbierky   

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 

 


