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zo zasadania obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom konaného dňa 

24.06.2011 o 18:00  v zasadačke obecného úradu 
 
Prítomní: 

Ľubomír Kršjak – starosta obce 

1. Mgr. Zdenko Bartoš, Ing. Edita Červenková, Ing. Michal Jančok, Ing. Roman Lipiansky, Katarína 
Mičová, Peter Mucha , Ján Ždánsky. 

Ing. Anna Ždánska – kontrolórka obce 

Ostatní:   Imrich Bartoš, Ján Bartoš, Vladimír Jánošík 

 

Program: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie zasadnutia 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plán práce OZ a komisií na II. polrok 2011 

5. Platenie daní a poplatkov za rok 2011 

6. Rôzne                                                                                                                                                                                                                                        

7. Ukončenie 

 

Overovatelia: Ing. Roman Lipiansky, Katarína Mičová 

2. Otvorenie 

Otvorenie zasadnutia vykonal starosta obce, privítal prítomných poslancov, kontrolóra obce a ostatných 
občanov. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Romana Lipianskeho a Katarínu Mičovú 

 

3.Kontrola plnenia uznesení 

   Uznesenie č.22/2011 splnené  (MDD) 

   Uznesenie č.23/2011 plní sa  (Rozpočet plnenie)  

   Uznesenie č.24 splnené  (úlohy pre kontrolóra) 
   Uznesenie č. 25 splnené (neplatiči dane a poplatkov) 

   Uznesenie č.26 splnené  (predaj pozemku) 

    

4.Plán práce obecného zastupiteľstva a komisií na II. polrok 2011 

   Starosta obce podal návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2011, komisie budú zvolávať 
predsedovia komisií podľa potreby.   

Uznesenie č.27/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Plán práce obecného zastupiteľstva a komisií na II. polrok 2011 

Termín: II. polrok 2011 

Zodpovední: starosta obce a predsedovia komisií  

Schválené jednomyseľne. 
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5.Vyhodnotenie činnosti na úseku kultúry. športu a brannej činnosti 

   Starosta obce zhodnotil usporiadané akcie v obci. Konštatoval ,že tieto boli dobre pripravené, mali 
dobrú úroveň, čo sa ukázalo i na záujme občanov o dané podujatia. Poďakoval predsedovi komisie Ing. 
Lipianskemu za dobrú pripravenosť podujatí. 

6.Platenie dane a poplatkov za r.2011 

Starosta obce informoval o neplatičoch dane a poplatkov 

 
Uznesenie č.28/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Odovzdanie potrebnej dokumentácie na menovaných neplatičov dane a poplatkov za rok 2011 
exekútorovi. Menovaných zverejniť v informačnej tabuli a na internetovej stránke obce. 

Termín: 15.07.2011   

Zodpovedný: starosta obce 

Schválené jednomyseľne 

 

7.Rôzne 

Starosta obce podal informácie 

-skrinky na podnety občanov boli prázdne 

-poškodená informačná tabuľa v hornej časti obce. Poškodenie nahlásené polícií  

-žiadosť organizácie technických športov o organizačnú a finančnú pomoc k oslavám 10 výročia 
podpísania zmluvy so streleckým klubom partnerskej obce Langeneichstädt  

Bude sa riešiť po predložení materiálno- technického zabezpečenia  týchto osláv 

-žiadosť tanečného krúžku o finančnú podporu 150 EU na výlet 

Nebola riešená z nedostatku finančných prostriedkov obce 

-sčítanie občanov, domov a bytov v našej obci bolo bez problémov( 503 obyvateľov) 

-ponuka na opravu pamätníka padlých (odhad 1500 EU ) 
-oprava cesty cez obec (oprava výtlkov bude vykonaná ) 

-protipovodňové opatrenia  (prevádza sa zameranie časti výstavby a čaká sa na podpísanie zmluvy so ŠL) 

-fi Lehman zakúpil pre MŠ trampolínovú skladačku 

-potravinová pomoc       ( leták v informačnej tabuli pri OU a u poslancov OU )   

-úprava platu starostu obce podľa zákona o úprave platov starostov a primátorom .  

- zmena GO plánu na výstavbu IBV bude vykonaná podľa doporučenia OZ 

-zvolanie vedenia TJ a OZ  

 

 Uznesenie č.29/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

Starostovi obce  plat, aby sa rovnal výške doterajšieho platu (1409€ čo činí podľa paragrafu 4 odst. 2 
zákona č. 253/1994 Zb. z., zvýšenie o 11%). 

Termín:24.06.2011 

 Schválené jednomyseľne 

 

Mičová  informovala sa o žiadosti p. Lukyho o odkúpenie obecného majetku (požaduje o výstavbu garáži 
v záhrade bývalej základnej školy. OZ nesúhlasí s odpredajom ) 

-nedokončená optická sieť pre internet, pripojenie žiadateľov,(starosta bude rokovať s Ing. Klačkom) 

-zvýšenie poplatkov v MŠ o 1 EU 



Zápisnica zo zasadania OZ Strana: 3 / 3 24.06.2011 

-čerpanie elektrickej energie v obecnej knižnici,(zaplatí fi, ktorá opravovala potok) 

-možnosti preloženia knižnice do vyhovujúcich priestorov  

Ing. Jančok  informoval OZ o návrhu riešenia vybudovania chodníkov na cintoríne  

-návrh na likvidáciu starého domu smútku 

-pripraviť výzvu na finančnú zbierku ,ktorá sa použije na budovanie chodníkov v obecnom cintoríne 

-zabezpečí projektovú dokumentáciu pre budovanie chodníkov na obecnom cintoríne 

-riešenie  obecných priestranstiev 

Ing. Lipiansky  riešenie súčasného stavu v TJ(bude zvolané vedenie TJ s poslancami OZ) 

-informoval o príprave Anna bálu dňa 30.07.2011 

-poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú pri poriadaní podujatí   

-vykosenie parčíka  

Mgr. Bartoš poukázal na nebezpečné miesta popri štátnej  ceste cez obec z dôvodu zarastania kríkov 
v plotoch a orechových konárov zasahujúcich do cesty 

-vykosenie cintorína 

Ždánsky  obecný kronikár nie je poriešený 

-súrne zabezpečiť prekládku elektrického kábla do domu smútku 

Ing.  Ždánska predložila plán práce hlavného kontrolóra  na II. polrok 2011 

 
Uznesenie č. 30/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 

 Termín II. polrok 2011 

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce 

 

8.Ukončenie. 

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

Overovatelia: 

1. Ing. Roman Lipiansky 

2. Katarína Mičová 

 

Zapísal: Ždánsky Ján 

 

 

 

Ľubomír Kršjak 
starosta obce 


