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zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa 

20.01.2011 o 18:00  
 
Miesto konania: zasadačka obecného úradu 

Prítomní: 
Starosta obce:   Ľubomír Kršjak  

Poslanci:  Mgr. Zdenko Bartoš 

   Ing. Edita Červenková 

Ing. Michal Jančok 

Ing. Roman Lipiansky 

Katarína Mičová 

Peter Mucha 

Ján Ždánsky 

Kontrolórka obce: Ing. Anna Ždánska 

Ostatní:  Tibor Rudinský, Jaroslav Škarba 

 

Program: 

Štátna hymna 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrh na predsedov a zloženie komisií 
4. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku OZ 
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií na I polrok 2011 
6. Návrh investičných činností obce pre r.2011  
7. Rôzne 
8. Ukončenie 

 

1. Otvorenie  
Starosta obce otvoril zasadanie obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom, za overovateľov zápisnice 
a uznesení určil Ing. Editu Červenkovú a Ing. Michala Jančoka.  
 
2. Kontrola plnenia uznesení: 
Uznesenie č.1/2010 splnené (sľub starostu a poslancov) 
Uznesenie č.2/2010 splnené (schválenie zástupcu starostu) 
Uznesenie č.3/2010 splnené (schválenie komisií) 
Uznesenie č.4/2010 splnené (schválenie platu starostu) 
 

3. Návrh na predsedov a členov komisií: 
Starosta obce podal návrh na predsedov komisií: 
Za predsedu finančnej a správy obecného úradu Katarínu Mičovú  
Za predsedu životného prostredia a na ochranu pred povodňami  Ing. Michala Jančoka  
Za predsedu komisie ochrany verejného poriadku Ing. Editu Červenkovú  
Za predsedu komisie kultúry, mládeže a športu Ing. Romana Lipianskeho  
Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Zdenka Bartoša  
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Ing. Červenková neprijala návrh s tým, že bude mať na starosti internetovú stránku obce, s čím bude dosť 
práce. Ďalší navrhnutý bol Peter Mucha, ktorý tiež návrh neprijal z dôvodu, že by chcel pracovať v inej 
oblasti,  miesto nich bol navrhnutý Ján Ždánsky. Členovia komisií budú  doplnení na zasadnutí OZ vo 
februári 2011. 
 
Uznesenie č.1/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedov komisií: 
 
Finančná a správy obecného úradu                                        Katarína Mičová  
Životného prostredia a na ochranu pred povodňami    Ing. Michal Jančok  
Komisia ochrany verejného poriadku                                      Ždánsky Ján  
Komisia kultúry , mládeže a športu                                  Ing. Roman Lipiansky    
Komisia  na ochranu verejného záujmu                            Mgr. Zdenko Bartoš  
 
Schválené jednomyseľne. 
 
4. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku OZ 
Rokovací poriadok bol doplnený o aktuálne pripomienky poslancov, s ohľadom na aktuálny legislatívu. 
Podnety a pripomienky od občanov, doručené písomne budú zaradené na prerokovanie do bodu programu 
rokovania  OZ rôzne. 
 
Uznesenie č.2/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 
 
Schválené jednomyseľne. 
 
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií na I. polrok 2011  
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s plánom zasadnutí OZ a komisií. Zdôvodnil návrh 
programu jednotlivých zasadnutí. Zasadnutia OZ sa budú zvolávať  piaty deň  v týždni (piatok) jeden krát 
v kalendárnom mesiaci. Termíny zasadnutí komisií si určia predsedovia komisií  
 
Uznesenie č.3/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií pri obecnom 
zastupiteľstve na I. polrok 2011. Termín zasadnutí komisií si určia predsedovia jednotlivých 
komisií. 
 
Termín: I polrok 2011  
Zodpovední: starosta obce a predsedovia komisií 
  
Schválené jednomyseľne. 
 

6. Návrh investičných činností obce pre r.2011: 
Starosta obce oboznámil OZ s návrhom investičných činností obce v roku 2011: 
  
Pokračovanie v budovaní  malých domových čističiek 
Výkup pozemkov pod IBV 
Oprava miestnych komunikácii 
Zriadenie urnového hája na cintoríne 
Kosenie a čistota obecných priestranstiev 
Natretie striech na dome smútku a požiarnej zbrojnice 
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Ing.  Jančok  navrhol, aby bola spracovaná komplexná  štúdia  ochrany pred prívalovými dažďami, ďalej 
navrhuje zriadenie viacúčelovej klubovne, úpravy na miestnom cintoríne( vybudovanie chodníkov), 
vybudovanie multifunkčného ihriska, zriadenie stojiska na zber odpadu a vybudovanie obecného 
kompostoviska.   
Návrhy investičných činností budú  predmetom rokovania OZ v mesiaci február 2011  
 
7. Rôzne 
Poslanci rokovali o zapojení jednotlivých organizácií pôsobiacich v obci do činnosti obce.  
 
Starosta obce podotkol, že je potrebné vytvoriť komisiu na kontrolu pokladničnej hotovosti Obecného 
úradu a stanoviť výšku limitu pokladničnej hotovosti 
 
Starosta obce podal informácie: 

- Sčítavanie domov a bytov 
- Návšteva partnerskej obce Langeneichstädt 
- Technické služby Nová Baňa vlastnia zariadenie na spracovanie konárov a trávy, je potrebné určiť 

skladovacie siesta 
-  

Ing. Edita Červenková aktualizuje internetovú stránku obce 
 
Katarína Mičová sa Informovala  o zverejňovaní  zmlúv na internete 
 
Mgr. Zdenko Bartoš podal návrh na diskotéku pre mladých aj pre starších 
 
Ing. Edita Červenková  informovala o záujme cvičenia Zumby a žiada zapožičať kultúrny dom 
 
Uznesenie č.4/2011 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce prizvať na februárové zasadnutie obecného 
zastupiteľstva zástupcov spoločenských organizácií, hnutí a klubov. 
 
Termín: február 2011  
Zodpovedný: starosta obce 
 
Schválené jednomyseľne. 
 
Uznesenie č.5/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre kontrolu obecnej pokladne v hotovosti. Schvaľuje  
limit do 500 euro.  Predseda komisie Mičová Katarína, členovia  ing.  Červenková Edita a Golhová 
Anna 
 
Schválené jednomyseľne. 
 
Uznesenie č.6/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapožičať kultúrny dom  pre cvičenie  Zumby. Ukladá starostovi 
obce spracovať dohodu o zapožičaní kultúrneho domu .Zodpovedná za prevádzku kultúrneho 
domu počas cvičenia bude p. Mičová Katarína. 
 
Schválené jednomyseľne. 
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8. Ukončenie 
 
Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil, a 
poďakoval všetkým prítomným za účast. 
 
    
Overovatelia: 
 
Ing. Edita Červenková  ......................................... 
 
Ing. Michal Jančok         ......................................... 
 

 

 

 

         ___________________________ 

            Ľubomír Kršjak 

              Starosta obce 

          Rudno nad Hronom 


