
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu: 152/2016 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 11. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17. februára 2016 

v zasadačke Obecného úradu v Rudníku 

 

 

Prítomní:  Vladimír Kišdučák, starosta obce  

MUDr. Imrich Tóth, Anton Migas, Ján Novotný, Ing. Tibor Szalona, Ing. 

Jozef Martoš, Marián Cibrik - poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav 

Tresa – hlavný kontrolór obce Rudník 

 

 

Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová, JUDr. Darina Horváthová – 

právnička obce, občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní:  Milan Šturm - ospravedlnený 

 

Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Plán zastupiteľstiev na I. polrok 2016 

6. Plán práce hlavného kontrolóra obce Rudník na I. polrok 2016 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2015 

8. Právne stanovisko – úhrada za odber vody 

9. Kamerový systém v obci – uznesenie OZ o súhlase obce so spolufinancovaním projektu vo výške 

20 % 

10. Spoločný stavebný úrad – uznesenie  

11. Odkúpenie pozemku v hodnote 8337,52 Eur podľa súdnoznaleckého posudku – uznesenie, 

stanovisko hlavného kontrolóra k zámeru odkúpenia pozemku 

12. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2020  

13. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2016, 2/2016 

14. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku 

15. Odkúpenie stánku od MAS Rudohorie 

16. Interpelácie poslancov 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19. Schválenie uznesenia  

20. Záver  

 

 



1. 

 Starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, ţe 

je  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva  a obecné zastupiteľstvo  

je uznášaniaschopné.  Starosta predloţil prítomným návrh na doplnenie programu rokovania o tri 

nové body. Poţiadal prítomných poslancov o schválenie doplnených bodov a vyţiadal  prípadné 

pripomienky k programu  rokovania, alebo  iné návrhy na zmenu programu. Za predloţený 

upravený program hlasovali 6 prítomní poslanci obecného zastupiteľstva.    

 

2. 

Starosta určil za zapisovateľku Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová, za 

overovateľov zápisnice určil  pánov poslancov: Ing. Jozef Martoš, Anton Migas 

 

3.   
 Starosta obce do návrhovej komisie navrhol zvoliť pánov poslancov: MUDr. Imrich Tóth, 

Ing. Tibor Szalona, ktorí boli obecným  zastupiteľstvom zvolení. 

 

4.  

 Kontrolu uznesení z 10. zasadania obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 

30.12.2015, čísla 62,63,64  predniesol MUDr. Imrich Tóth. 

 

5.  

  Starosta obce predloţil návrh Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016, 

za ktorý hlasovalo 6 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

6.  

 Hlavný kontrolór obce  Ladislav Tresa predloţil prítomným návrh na Plán kontrol a 

činností hlavného kontrolóra obce Rudník na I. polrok 2016 . Ing. Tibor Szalona navrhol doplniť 

Plán kontrol o kontrolu výberu daní a poplatkov (predloţil to písomne). Iné návrhy 

a pripomienky zo strany poslancov k Plánu kontrol a činností HK neboli.   Za doplnený plán 

hlasovalo 6 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

7.  

 Hlavný kontrolór obce  Ladislav Tresa predloţil prítomným Správu hlavného kontrolóra 

obce Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2015. Prítomní poslanci správu vzali na vedomie bez 

pripomienok. 

  

8. 

 Tento bod programu bol na návrh starostu so súhlasom poslancov vynechaný.  

 

9.  

 Starosta  predloţil obecnému zastupiteľstvu  projekt Kamerový systém, kde je potrebné 

spolufinancovanie vo výške 20%. Poslanci k uvedenému projektu nemali pripomienky 

a spolufinancovanie projektu schválili. 

 

 

 

  



10.  

 V tomto bode starosta informoval o dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu (stavebná činnosť). Poslanci k uvedenému nemali pripomienky a dodatok 

schválili. 

 

11.  

 V tomto  bode programu starosta predloţil návrh na odkúpenie nehnuteľnosti -pozemku 

vedeného na LV č. 153 v obci Rudník do vlastníctva obce. K tomuto zámeru obce predloţil 

stanovisko HK obce v zmysle zákona o majetku obce a VZN o nakladaní s majetkom obce, 

v ktorom odporúčal obecnému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti do 

vlastníctva obce. O uvedenom bode  dal starosta hlasovať. Poslanci k uvedenému bodu nemali 

zásadné návrhy a pripomienky. 

 

12. 

 Starosta predloţil Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2020, 

v ktorom informoval  o moţných programoch pre rozvoj obce pre dané obdobie. O uvedenom 

bode  dal starosta hlasovať. Poslanci program bez zásadných pripomienok schválili.  

 

13.  

 Starosta predloţil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1/2016 

a 2/2016. Starosta informoval poslancov o dôvodoch zmien rozpočtu. K uvedenému bodu  

programu Ing. Tibor Szalona uviedol, ţe  o predloţenom rozpočtovom opatrení č. 1/2016  nebol 

informovaný a navrhol jeho vynechanie z rokovania na schválenie. Uvedené opatrenie bolo 

poslancami schválené na  vynechanie z rokovania. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016, o ktorom dal 

starosta hlasovať, bolo poslancami schválené. 

 

14. 

 Starosta predloţil po vykonanej inventarizácii majetku obce návrh na vyradenie 

a likvidáciu neupotrebiteľného majetku – dlhodobý hmotný majetok vo výške cca. 1960,15 

EUR. K uvedenému poslanci nemali námietky. O návrhu dal starosta hlasovať, poslanci návrh 

schválili.  

 

15. 

 Starosta ďalej oboznámil poslancov OZ o zámere odkúpiť do vlastníctva obce stánok 

patriaci MAS Rudohorie v sume 250, - EUR.  K danému bodu poslanec Anton Migas informoval 

prečo je nevyhnutné spomenutý stánok od MAS odkúpiť a platiť, aké sú bliţšie súvislosti 

a zároveň ţiadal upresnenie informácie, či stánok patrí zdruţeniu MAS alebo je vlastníctvom 

pána Pavlíka. Starosta ho informoval, ţe krachuje firma pána podnikateľa Pavlíka, a preto je 

v našom záujme stánok odkúpiť, aby sme oň neprišli. 

K diskusii sa pripojil aj MUDr. Imrich Tóth, ktorý uviedol, ţe MAS svoju činnosť končí. 

Rozpočet, ktorý mala k dispozícii sa nevyčerpal  a pán podnikateľ Pavlík bol z neho vylúčený. 

Podľa jeho informácií sa pripravuje nové zdruţenie s pravdepodobným označením MAS 2, 

z rozpočtu ktorého potom budeme schopní čerpať a z ktorého sa  pravdepodobne aj vyrovnajú 

staré dlhy. Peniaze získané predajom stánkov, by sa podľa jeho mienky tieţ dostanú do rozpočtu 

MAS. Odporučil odkúpenie  stánku. Zo strany poslancov k danému bodu neboli uţ ďalšie 

otázky.  Starosta dal o návrhu hlasovať, poslanci odkúpenie stánku schválili. 

 

 

 

 



16.  Interpelácie poslancov 

 

 Ing. Tibor Szalona poprosil o vykonanie fyzickej kontroly majetku obce (napr. poţiarna 

zbrojnica). Poslanec Anton Migas uviedol, ţe k tomu potrebuje v určitých prípadoch 

kompetentnú osobu.  Hlavný kontrolór prečítal z Rokovacieho poriadku pojem interpelácie. 

Zdôraznil, ţe  Interpelácie poslancov  nie sú Diskusiou a duplicite vyjadrení je potrebné sa 

vyhnúť. 

 

17. Rôzne 

 

 Dobrovoľný hasičský zbor 

 Starosta dal slovo JUDr. Horváthovej, ktorá informovala o otázke hasičského zboru 

v obci. Pani doktorka uviedla, ţe kaţdá obec nad 500 obyvateľov podľa zákona potrebuje mať 

dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je však moţné uzavretím dohody zdieľať aj v spolupráci 

s inými obcami. Schválenie podlieha kompetenciám okresného riaditeľstva hasičského zboru. 

Starosta informoval prítomných o tom, ţe uţ rokoval o moţnosti spojenia sa a spolupráce so 

starostom v Poproči. Poslanec Anton Migas chcel vedieť, či na taký zbor máme podmienky. 

Doktorka Horváthová citovala zo zákona o aké kompetencie by sa jednalo. Starosta uviedol, ţe 

suma, ktorou by sa obec na spolupráci podieľala by bola 500 EUR. Zo strany poslancov 

k danému bodu neboli uţ ďalšie otázky. O bode dal starosta hlasovať. 

  

 Prenájom budovy pre účel domu smútku 

 V tomto bode starosta informoval, ţe bude ukončená nájomná zmluva s p. Jozefom 

Sedlárom o prenájme nebytových priestorov z dôvodu neuhrádzania nájomného. Za tým 

informoval, ţe by sa tento priestor mohol vyuţiť na ďalší prenájom pre občanov, ktorí doposiaľ 

vyuţívajú na účely posilňovania priestory budovy vo vlastníctve cirkvi, ktoré na základe 

poţiadavky správcu farnosti (dekana) majú opustiť. Ďalej k tomu uviedol poslanec Migas, či sú 

tieto priestory vhodné na cvičenie. K tomuto sa pripojili aj ostatní poslanci. Poslanec Cibrík sa 

vyjadril, ţe cvičiacim stačí aj menší priestor. Poslanec MUDr. Tóth predniesol, či by neboli 

vhodné priestory bývalej materskej školy resp. uţ nefungujúcej firmy Alco. 

Starosta ďalej informoval o obdrţaní súhlasného stanoviska z Biskupsjého úradu Roţňava ku  

ţiadosťi obecného úradu o predbeţné schválenie prenájmu uvedenej cirkevnej budovy - 

bývalého obecného úradu za účelom zriadenia domu smútku.  

 

Starosta uviedol, ţe obec má na daný zámer moţnosť poţiadať o dotáciu zo štátnych zdrojov !!!., 

pričom výška nájmu by sa určila aţ neskôr. Poslanec Anton Migas sa opýtal, či do úvahy 

nepripadá aj moţnosť odkúpenia budovy. Ako ďalší mal slovo Ing. Szalona, ktorý vyjadril svoju 

nespokojnosť s tým ako obec v minulosti o budovu prišla a nástojil na tom, aby uţ teraz bola 

určená výška nájmu, keďţe nechce ísť do rizika. MUDr. Tóth všetkým prítomným prečítal 

znenie odpovede z Biskupského úradu k uvedenej ţiadosti o prenájom, v ktorej sa Biskupský 

úrad vyslovil súhlasne podľa potrieb obce. Následne navrhol vypracovanie zmluvy o budúcej 

zmluve. Poslanec Novotný navrhol vyjadriť pánu dekanovi vďačnosť za jeho snahu a aktivitu. 

 

 Žiadosť o odstránenie poruchy 
 Obci bola doručená ţiadosť o odstránenie závady od pána Mária Tamáša, bytom Rudník 

87 a jeho susedov na odstránenie poruchy na rigole v blízkosti jeho domu . Ţiadosť bude 

vybavená aj bez nutnosti jej adresovania komisii na ochranu verejného poriadku a ţivotného 

prostredia. 

 

 



18. Diskusia 

 

 Z radov poslancov  sa do diskusie nikto neprihlásil. Starosta dal odhlasovať návrh na 

udelenie priestoru občanom do diskusie, čo bolo poslancami schválené. Nikto z prítomných 

občanov sa nezapojil.   

  

 

19. Návrh a  schválené uznesenia 

 

Prijaté uznesenia na 11. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 

17.02.2016 a to čísla: 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, ktoré boli priebeţne schvaľované 

za kaţdým prerokovaným bodom programu ako bolo v úvode zasadnutia odsúhlasené 

poslancami na návrh starostu.  
 

Uznesenie číslo 65/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 

a) schvaľuje program 11. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke 
s doplnením bodov: 
 
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2016, 2/2016 
Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného materiálu 
Odkúpenie  stánku od MAS Rudohorie   
 

b) volí návrhovú komisiu v zložení:  MUDr. Imrich Tóth, Ing. Tibor Szalona   

   
c) určuje za overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Martoš, Anton Migas, za zapisovateľku zápisnice: p. 
Bc. Ľubomíru De Sousa Marques Tresová 

 

Uznesenie číslo 66/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Plán zasadaní obecného zastupiteľstva Rudník na I. polrok 2016  

 

Uznesenie číslo 67/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

 s c h v a ľ u j e   Plán kontrol a činností hlavného kontrolóra obce Rudník na I. polrok 2016, doplnený 

o zahrnutie kontroly výberu daní a poplatkov za roky 2007-2015 

 

Uznesenie číslo  68/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e Správu hlavného kontrolóra obce Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2015 

Uznesenie číslo 69/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  



s c h v a ľ u j e  Spolufinancovanie projektu Kamerový systém v obci vo výške 20% z vlastných 

finančných prostriedkov t.j. 3.533,56 Eur          

  
 

Uznesenie číslo 70/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Dodatok č.6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebná činnosť) 
 
 

Uznesenie číslo 71/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Odkúpenie pozemku vedeného na LV  č.153-parcela č. 556, záhrada,  vo výmere 886 
m2 za kúpnu cenu vo výške  8.300,00 Eur určenú podľa Znaleckého posudku č.323/2015, Ing. Martina 
Fedorjaka 
 
 

Uznesenie číslo 72/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2020 
 
 

Uznesenie číslo 73/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2016 

 

Navýšenie bežných príjmov 
 

41 312002 111  Štátny rozpočet - Tarifný plat    + 24.098,31 Eur 

41 312002 1AM2 Európsky sociálny fond  - Tarifný plat   +   1.027,89 Eur 

41 312002  111  Štátny rozpočet – Odvody do fondov   +   8.422,02 Eur 

41 312002 1AM2 Európsky sociálny fond – Odvody do fondov                  +      359,23 Eur 

      

S P O L U  :                   + 33.907,45 Eur 

 

Navýšenie bežných výdavkov 

 
41 0111 611 111 Štátny rozpočet - Tarifný plat    - 24.098,31 Eur 

41 0111 611 11T1 Európsky sociálny fond  - Tarifný plat   -   1.027,89 Eur 

41 0111 62   111 Štátny rozpočet – Odvody do fondov   -   8.422,02 Eur 

41 0111 62   11T1 Európsky sociálny fond – Odvody do fondov                  -      359,23 Eur 

      

S P O L U  :                  - 33.907,45 Eur 

 

 
 
 

Uznesenie číslo 74/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  



s c h v a ľ u j e  Vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku – dlhodobý hmotný majetok v celkovej 
výške 1.960,15 Eur 

 
 
 

Uznesenie číslo 75/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Odkúpenie stánku od MAS Rudohorie v cene 250 Eur 
 

 

Uznesenie číslo 76/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník   

s ú h l a s í s prípravou zmluvy s prenájmom budovy bývalého obecného úradu pre účel domu 

smútku na dobu minimálne 30 rokov a súhlasí s prípravou projektu na Dom smútku v obci 

Rudník 

 
 

Uznesenie číslo 77/02/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e Prípravu zmluvy na zriadenie spoločného dobrovoľného hasičského zboru 

s obcou Poproč s ročným príspevkom vo výške 500 EUR 
 

 

20. Záver 

Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

 

 

 

Rudník, 17.02.2016 

 

Vladimír Kišdučák  Ing. Jozef Martoš 

starosta obce  overovateľ zápisnice 

 

Anton Migas  Bc. Ľubomíra De Sousa 

Marques Tresová 

overovateľ zápisnice  zapisovateľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


