
 
Zápisnica 

 
Rudno nad Hronom 

Zápisnica zo zasadania OZ Strana: 1 / 4 Dátum: 18.03.2011 

 
zo zasadania obecného zastupite� stva v Rudne nad Hronom konaného d� a 18.3.2011 

o 18:00 do 22:30 v zasada� ke obecného úradu 
 
Prítomní: 

� ubomír Kršjak – starosta obce 
1. Mgr. Zdenko Bartoš 
2. Ing. Edita � ervenková (ospravedlnená PN) 
3. Ing. Michal Jan� ok 
4. Ing. Roman Lipiansky 
5. Katarína Mi� ová 
6. Peter Mucha  
7. Ján �dánsky 

Ing. Anna �dánska – kontrolórka obce 
Ostatní:  Ivan Gubán, Imrich Bartoš. 
 
 Program: 

1. Štátna hymna 
2. Otvorenie zasadnutia 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Úlohy na úseku CO, plán � innosti pre r.2011 
5. Investi� ný program obce na volebné obdobie 
6. Rôzne  
7. Ukon� enie   
                                                                                                                                                    

1.Hymna 
2. Otvorenie 
Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných. Za overovate� ov zápisnice ur� il Mgr. 
Zdenka Bartoša a Petra Muchu                                                                                                                               
 
3.Kontrola plnenia uznesení 
   Uznesenie � .7 splnené  (záver. ú� et obce) 
   Uznesenie � .8 splnené  ( oslavy oslob. obce ,stretnutie s ob� anmi)  
   Uznesenie � .9 splnené  (ŠK uskuto� nenie fašiangu) 
   Uznesenie � .10 splnené (uskuto� nenie detského karnevalu) 
   Uznesenie � .11 splnené  (doplnenie komisii o � lenov) 
   Uznesenie � .12 plní sa  (poplatok za odpad) 
   Uznesenie � .13 plní sa  (dotácia pre JD) 
   Uznesenie �  14 plní sa  (plán � innosti kontrolóra obce) 
   Uznesenie � .15 plní sa  ( schválenie � lena do rady MŠ) 
 
4.Úlohy na úseku CO pre r.2011 
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Starosta obce oboznámil zasadnutie OZ s plánom CO, ktorý je sú� inný s plánom pred povod� ami.    
 
Uznesenie � .16/2011 
Obecné zastupite� stvo schva� uje: 
Plán � innosti na úseku CO pre rok 2011 
Schválené jednomyse� ne                                                                                                                      
 
5.Investi� ný program obce na volebné obdobie 
 Obecné zastupite� stvo vytypovalo pozemky ,ktoré by mali by�  pou�ité pre záujmy obce                         
 
Uznesenie � .17/2011 
Obecné zastupite� stvo ukladá starostovi obce vstúpi�  do rokovania s majite� mi pozemkov 
Termín: do konca r.2011 
Zodpovedný :starosta obce 
Schválené jednomyse� ne                                                                                                                                
 
Starosta obce informoval OZ o zaslaní prihlášky na výzvu o zapojenie sa do projektu prevencie pred 
povod� ami a revitalizácie krajiny na Úrad vlády 
-informoval o pokra� ovaní výstavby � OV 
-informoval o stave výkupu pozemkov pod výstavbu IBV 
-informoval o spolo� nej návšteve s Ing. Jan� okom u riadite� a povodia rieky Hron vo Zvolene, kde bola 
nanesená po�iadavka preh�benia rieky Hron a vyu�itia tohto materiálu na hrádzu od mosta pod ihrisko. 
Bude vykonaná kontrola tohto úseku pracovníkmi povodia rieky Hron a následne bude obec informovaná 
o � alšom postupe 
-informoval o zapojení nezamestnaných  na verejnoprospešné práce v obci    
Protipovod� ové opatrenia: 
  Starosta obce zabezpe� í odborníka pre túto oblas� , ktorý po oboznámení sa so stavom 
a protipovod� ovými  podmienkami  v obci, navrhne riešenie. Pod� a navrhnutého riešenia bude 
spracovaný harmonogram budovania týchto protipovod� ových opatrení 
 
Obnova Obecných budov: 
-Kultúrny dom, obecný úrad, bývalá MŠ, stará ZŠ, šatne ŠK, Dom smútku 
-Pomník padlým 
-Opravy miestnych komunikácií, natretie a dobudovanie zábradlia pri miestnych komunikáciách 
-Osadenie oddychových lavi� iek 
-Oprava a výmena � akární SAD 
 
Cintorín:  
-prekládka elektrickej prípojky k DS 
-osvetlenie prístupovej cesty k DS 
-vybudovanie komunika� ných chodníkov na miestnom cintoríne 
-vybudovanie urnového hája 
-riešenie starého Domu smútku 
-vybudovanie pevného podkladu pre kontajnery na odpad 
-mo�nosti rozšírenia parkoviska 
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Ing. Jan� ok mo�nosti výstavby bytovky  
Starosta obce: u� sme plánovali budova�  bytovku, záujemcovia boli, ale po oboznámení s podmienkami 
za� atia výstavby, záujem ustal. (pri podpise zmluvy bolo potrebné v tom � ase zlo�i�  100 000 SK) 
- Vykona�  opätovne prieskum medzi ob� anmi o mo�nosti výstavby bytovky (oboznámi�  ob� anov aj cez 
internetovú stránku obce) 
 
Pripravi�  podklady a sledova�  vyhlásenie výzvy alebo projektu 
-rekonštrukcia strelnice 
-multifunk� né ihrisko 
-náu� ný chodník  
-informa� ný systém obce 
-zriadi�  obecné kompostovisko 
Starosta obce informoval o prihlásení  do projektu na opravu podlahy do KD                                            
 
6.Rôzne: 
�iados�  p. Grófovej o odkúpenie obecného pozemku. 
-bude vykonaná obhliadka pozemku a ur� enie podmienok odpredaja. 
Starosta oboznámil s cenovou ponukou na výrub a opílenie stromov, ur� ených � lenmi OZ 
Smrek u p. Guláša 125 euro, smrek stará ZŠ 3ks 170 euro, opílenie líp v záhrade starej ZŠ 2 ks 471 euro. 
OZ súhlasí s cenovou ponukou. Drevo zo stromov bude pou�ité na verejné ú� ely obce 
-S� a�nos�  p. Klára Michalová vybudovanie plynovej prípojky a zvedenie odpadovej vody zo strechy na 
jej pozemok 
Starosta obce: s� a�nos�  sa nezakladá na pravde, dolo�il zakreslenie pozemku s� a�ovate� ky na 
geometrickej mape. 
-Klub � udových remesiel zaslal správu o � innosti  
-Tane� ný krú�ok zaslal plán � innosti pre rok 2011 
V zimnom období sa budú  nacvi� ova�  tance v zasada� ke, ktorá je vykurovaná 
Ur� i�  podmienky vyu�ívania KD pri všetkých akciách konaných v KD.                                                        
 
Uznesenie � . 18/2011 
Obecné zastupite� stvo ukladá starostovi obce spísa�  dohodu so �iadate� om o pou�ívaní kultúrneho domu 
pri ka�dej konanej akcii v kultúrnom dome. 
Zodpovedný: starosta obce 
Schválené jednomyse� ne 
Starosta obce:  
-informoval o �iadosti p. Suchá� a o odpustenie platenia za komunálny odpad   
Táto �iados�  nebola doru� ená pod� a VZN obce 
-informoval o doplnení potvrdenia rod. � ulíkovej pod� a VZN  o poplatkoch za komunálny odpad pre 
r.2011 
Uznesenie � . 19/2011 
Obecné zastupite� stvo berie na vedomie  doplnenie  potvrdenia pod� a VZN o poplatkoch za komunálny 
odpad r. � ulíkovej. 
Ukladá starostovi obce zabezpe� i�  vybavenie tejto zále�itosti. 
Zodpovedný :starosta obce                                                                                                                                  
Schválené jednomyse� ne 
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-informoval o �iadosti p. Ladislava Úškrta o uzavretí balkónovej  � asti jeho bytu 
-informoval o ozname zo skrinky pre podnety ob� anov, kde ob� an navrhuje zakúpenie mobilných WC 
k obchodom s potravinami v obci. Toto si musia pod� a potreby rieši�  majitelia prevádzky 
p.Mi� ová - doplnenie p. Ivana Gubána  za � lena finan� nej komisie 
-problém prietoku vody popod cestu pri rod. dome p. Nasvetra 
p. Gubán - vy� isti�  rigoly na ulici smerom k rod. domu p. Chajmovskej 
p. �dánsky  informoval o riešení oznamu p. Škarbu, ktorý riešil osobne p. �dánsky s menovaným. Na 
hospodárskej budove majite� ky p. Rusnákovej  je naklonený múr, � ím je ohrozený jeho majetok. P. 
Rusnákovej bude zaslaný list s po�iadavkou na nápravu tohto stavu. 
-informoval, �e vykonal pohovor s p. Ladislavom Úškrtom oh� adne pobehovania jeho psa bez dozoru. 
Menovaný pris� úbil nápravu a zhotovenie voliéry pre psa. 
-informoval o riešení s� a�nosti p. Tu�inského na hluk pri štartovaní áut pri jeho dome. Vykonal  
obhliadku miesta a pohovor s majite� om áut p. Dušanom  Rudzanom .Na uvedenom mieste dochádza i ku 
skladovaniu dreva a parkovaniu áut jeho firmy. V zimnom období  nepracovali a autá boli odstavené. K 
štartovaniu dochádza v ranných hodinách  z dôvodu odchodu man�elky menovaného do práce. D� a 
20.03.2011 bude vykonaná kontrola tohto miesta poslancami OZ a bude ur� ená � iastka za pou�ívanie 
obecného priestranstva 
-upozornil na mo�nos�  vzniku po�iaru na lú� nych porastoch v katastri obce, ke� �e majitelia sa o tieto 
nestarajú. 
Mgr. Bartoš: - po�iadal o informovaní ob� anov v prípade zrušenia konania komisie oznamom na 
vchodové dvere OÚ  
-po�iadal o vyhlásenie miestnym rozhlasom o zákaze spa� ovania haluzí, konárov a iného odpadu 
- vyjadril nespokojnos�  s ú� as� ou na oslavách oslobodenia obce spojených s verejným stretnutím 
s ob� anmi, poukázal na nezáujem ob� anov  
-po�iadal o materiálnu pomoc na spevnenie sto�iara pre internetovú sie�   
Starosta obce: za� iatkom mesiaca apríl prídu zamestnanci technických slu�ieb z Novej Bani z drvi� kou 
a domový odpad (konáre, lístie, trávu) budú drvi�  a kompostova� . 
- p. Gubán poukázal na nespokojnos�  ob� anov s otváracou dobou na pošte   
- navrhol , �e vykoná vy� istenie okolia kalvárie 
Starosta obce: v mesiaci apríl sa budú  organizova�  brigády na � istenie všetkých priestranstiev v obci 
Ing. Jan� ok: stále nemáme prístupové heslo na našu internetovú stránku a nemô�eme tam vklada�  
materiály 
Starosta obce : d� a 21.03.2011 bude to rieši�  s Ing. Kla� kom, majite� om NB siete 
Ing. Lipiansky zhodnotil detský karneval ako úspešnú akciu poriadanú komisiou kultúry a športu pri OZ 
 
7.Ukon� enie: 
Nako� ko program  zasadnutia obecného zastupite� stva bol vy� erpaný, starosta obce po� akoval všetkým 
prítomným za ú� as� . 
 
Overovatelia: Mgr. Zdenko Bartoš, Peter Mucha 
 
                                                                                                                  � ubomír Kršjak 
                                                                                                                     Starosta obce 


