
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu: 807/2015 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 8. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 4. novembra 2015 

v zasadačke obecného úradu v Rudníku 

 

 

Prítomní:  Vladimír Kišdučák, starosta obce  

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

Milan Šturm, Ing. Jozef Martoš, Marián Cibrik - poslanci obecného 

zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce Rudník 

 

Ing. Adriana Tóthová – zapisovateľka,  Darina Gamráthová, JUDr. Darina 

Horváthová – právnička obce, Ľudmila Szalonová – ZŠ s MŠ, občania 

Obce Rudník podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Prejednanie protestu prokurátora 

6. Príprava rozpočtu obce Rudník 

7. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce  

8. Schválenie príspevku na činnosť CVČ detí s trvalým pobytom v obci Rudník 

9. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Schválenie uznesenia  

13. Záver 

 

1. 

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

je  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva  a obecné zastupiteľstvo  

je uznášaniaschopné.  Starosta predložil prítomným  program rokovania, požiadal o prípadné 

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

program hlasovali 5 poslanci.   

 

2. 

Starosta určil za zapisovateľku Ing. Adrianu Tóthovú, za overovateľov zápisnice určil  

pánov poslancov: Milan Šturm, Ing. Jozef Martoš. 

 

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

Anton Migas, ktorí boli obecným  zastupiteľstvom zvolení. 

 



4.  

 Kontrolu uznesení zo 6. zasadania obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 

23.9.2015, čísla 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 predniesol MUDr. Imrich Tóth. 

 

5.  

 JUDr. Horváthová Darina informovala obecné zastupiteľstvo, že Ing. Oľga Kormošová 

podala podnet na Okresnú prokuratúru z dôvodu podozrenia protiprávneho konania starostu 

Obce Rudník a žiadala prešetrenie postupu starostu obce vo veci uzatvárania zmlúv, kde uviedla, 

že zmluvy s Ing. Gabrielom Szabom Bartkom, firmou K§M§D, s.r.o. a s firmou IK. Tender 

Service, s.r.o. Košice neboli schválené na obecnom zastupiteľstve a pravdepodobne uvedené 

firmy boli vybraté bez výberového konania. Prokurátorka okresnej prokuratúry JUDr. Jana 

Verebová si vyžiadala s vecou súvisiaci spisový materiál a stanovisko k veci. Dňa 2.7.2015 Obce 

zaslala všetok spisový materiál z výberového konania na všetky tri zmluvy a stanovisko 

k podnetu. Zo stanoviska: 

 Obec Rudník, ako mandant, uzatvorila dňa 28.4.2015 Mandátnu zmluvu o poskytovaní 

niektorých služieb pracovnej zdravotnej služby s mandátorom Ing. Gabrielom Szabó Bartkom. 

V danom prípade sa posľa Smernice jedná o zákazku typu „A“ s finančným limitom do 1000.-

EUR (obec zistila, že sa jedná o zákazku typu „A“ na základe cenovej ponuky 8.-EUR mesačne). 

Obec ako verejný obstarávateľ nemala povinnosť pri tejto zákazke uzatvárať zmluvu, zadávanie 

tejto zákazky stačí preukázať účtovnými dokladmi. 

 Obec Rudník, ako objednávateľ, uzatvorila dňa 22.4.2015 Zmluvu o dielo so 

zhotoviteľom K§M§D, s.r.o., predmetom ktorej je odstraňovanie havárií a porúch na 

vodovodných rozvodoch pitnej vody v obci Rudník. Obec Rudník, ako klient, uzatvorila dňa 

22.4.2015 Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania s poskytovateľom IK 

TENDER SERVICE s.r.o. V oboch prípadoch sa jedná o zákazku typu „C“ a preto obce 

postupovala podľa článku VII. Smernice č. 1/2014. Obidve zmluvy boli podpísané v lehote 

viazanosti, zmluvy boli zverejnené na stránke obce v zákonom stanovej lehote.  

 Ing. Oľga Kormošová v podnete uviedla, že uvedené firmy boli vybraté bez výberového 

konania. V stanovisku sa uvádza, že tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde, pri uzatváraní 

zmlúv obce postupovala v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  a v súlade s interným predpisom starostu obce 

Rudník – Smernicou č. 1/2014. Čo sa týka námietky, že návrhy zmlúv neboli schválené obecným 

zastupiteľstvom, bolo v stanovisku uvedené, že obecné zastupiteľstvo obce Rudník si nikdy 

nevyhradilo právomoc schvaľovať návrhy zmlúv. V základných dokumentoch obce – Štatúte 

obce Rudník a v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce niet zmienky o tom, že 

by si obecné zastupiteľstvo vyhradilo pre seba právo rozhodovať o návrhoch zmlúv, alebo 

o samotných zmluvách. Starosta bol v celom rozsahu oprávnený uzatvoriť vyššie uvedené 

zmluvy, ako štatutárny zástupca obce bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva.  

 Prokurátorka sa k uzatváraniu zmlúv vôbec nevyjadrila, vyjadrila sa k Smernici č. 1/2014 

a vydala protest a žiada, aby bola táto smernica zrušená ako nezákonná. Uviedla, že starosta obce 

prijal túto smernicu sám pre seba. Uvádza, že starosta obce schválil Smernicu č. 1/2014 – 

(termín „schválil“ sa uvádza na prvej strane smernice). JUDr. Horváthová uviedla, že                  

v  Smernici č. 1/2014 je niekoľkokrát uvedené, že starosta obce „vydáva“ túto smernicu. Úrad 

pre verejné obstarávanie odporúča vypracovať práve takéto smernice obciam, taktiež NKÚ vo 

svojich zverejnených protokoloch vytýka obciam, že nemajú spracovanú takúto smernicu             

a odporúča ju spracovať. Keďže je platná novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.11.2015 

a teda k tomuto dátumu je Smernica č. 1/2014 už neplatná, odporúča vyhovieť protestu 

prokurátora a zrušiť smernicu. Ak by nebola platná novela zákona od 1.11.2015 neodporúčala by 

smernicu zrušiť. Odporúča následne na ďalšom zastupiteľstve prijať novú smernicu a predložiť 

ju poslancom obecného zastupiteľstva. Pán poslanec Anton Migas sa informoval, že ak bude 



smernica zrušená, či budú spomínané tri zmluvy platné. JUDr. Horváthová a pán kontrolór 

Ladislav Tresa odpovedali, že nebol napadnutý prokurátorkou obsah smernice iba slovo 

„schválil“ a ani po zrušení smernice nestrácajú podpísané zmluvy platnosť.  

 

6.  

 Ing. Tibor Szalona, predseda finančnej komisie informoval, že dostal podklady k príprave 

rozpočtu obce z obecného úradu. Uviedol, že poplatky za vodu a odpad sú vybraté menšie ako sú 

skutočné náklady, navrhol, aby poplatok za odpad bol v budúcom roku vyšší. Po získaní 

materiálov od ZŠ s MŠ Rudník upraví položku školy vo výdajovej časti, bude sa počítať aj 

s navrhovaným 4% zvýšením platov učiteľov.  

 

7.  

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Príkaz starostu obce č.1, 

ktorým nariaďuje vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k dátumu 30.11.2015 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. Požiadal Ing. Tibora Szalonu, aby sa ujal funkcie predsedu komisie a určil 

dvojice z poslancov na vykonanie inventarizácie.   

 

8. 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na Obecný úrad 

prichádzajú v týchto dňoch žiadosti o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí                

s trvalým pobytom v obci Rudník v Centrách voľného času. Požiadal poslancov obecného 

zastupiteľstva o schválenie príspevku v sume 62,70.-EUR na rok na jedno dieťa.  

 

9.  

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2015 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp. Ing. Jozef Martoš sa 

informoval, či nie je potrebné uviesť do VZN aj sankcie za porušenie VZN, čo bolo 

zodpovedané tým, že sa v prípade porušenia VZN obec riadi zákonom o obecnom zriadení.  

 

10. Rôzne 

 

 Redukčný ventil 

 Starosta obce informoval, že je potrebné prijať uznesenie o potrebe presunu finančných 

prostriedkov z 6000 EUR z rezervného fondu na montáž redukčného ventilu. Následne prebehne 

výberové konanie na zakúpenie a montáž redukčného ventilu.  

 

 Dodatok správy audítora 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Dodatok správy audítora 

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 

odsek 5, kde audítorka Ing. Janka Hirjaková uvádza, že informácie uvedené vo výročnej správe 

obce Rudník sú v súlade s účtovnou závierkou k 31.decembru 2014. Dodatok správy audítora je 

neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.  

 

 Výjazd na hlavnú cestu na hornej ulici 

 Starosta obce informoval, že na hornej ulici boli zrezané konáre orecha, ktoré bránili vo 

výhľade na hlavnú cestu. Požiadal predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia, aby jednali s pánom Kudláčom vo veci orezania kríkov pri plote, ktoré taktiež bránia 

vo výhľade na hlavnú cestu. Ing. Jozef Martoš si vyžiadal kópiu listu, ktorým bol pán Kudláč 

upozornený na orezanie kríkov.  



 V tejto časti zasadania starosta obce informoval, že v obci útočil pes známeho vlastníka 

na občianku obce, pričom poslanec Ing. Jozef  Martoš uviedol, že aj naňho ten istý pes útočil. 

V obci sú dva psy, ktoré by bolo potrebné riešiť, Ing. Martoš sa informoval na polícii a na 

Štátnej veterinárnej správe, na ktorú je potrebné zo strany obce zaslať žiadosť na prešetrenie. 

Starosta obce bude kontaktovať štátnu veterinárnu správu.  

 

 Prekrytie dažďovej kanalizácie 

 Starosta obce požiadal o grant spoločnosť LB Minerals, a.s. na prekrytie dažďovej 

kanalizácie v dĺžke 80 m od domu pána Igora Saba po dom pána Imricha Sabola. Obec od 

spoločnosti LB Minerals, a.s. dostala 1000.- EUR. Náklady na zakúpenie a založenie rúry však 

prekročia sumu 1000.- 

 

 Nedoplatky – voda 

 Starosta predložil poslancov obecného zastupiteľstva zoznam ne nedoplatkov za vodu. 

Všetci neplatiči dostali výzvu na zaplatenie a po nezaplatení nedoplatkov bude obec postupovať 

všetkých neplatičov na súd na vymoženie pohľadávky. Pán hlavný kontrolór obce uviedol, že 

poplatky za vodu sa platia na základe vystavenej faktúry, podľa zmluvy o dodávke vody, nie je 

možné vyplácať vodu na základe vodomera, všetci majú podpísané zmluvy, kde je uvedené, že 

vodné sa platí paušálne.  

 

 Dobrovoľný hasičský zbor 

 Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmiv znení zákona č. 129/2015 Z.z. 

platnom od 01.09.2015 má obce podľa § 15 ods.1 písm. b) povinnosť zriadiť dobrovoľný 

hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác. Obec Rudník podľa § 33 

ods.2 starosta obce uzatvorí dohodu s dobrovoľným hasičským zborom Poproč.  

  

11.  Diskusia 

 

 Ing. Martoš sa informoval ako sa postupuje so stavebnými pozemkami v hornej časti 

obce, starosta obce dá zamerať pozemky a pripraví pozemky na vybudovanie inžinierskych sietí.  

  

 Starosta obce vyzval občanov obce Rudník na možnosť vystúpenia k programu rokovania 

zastupiteľstva.   

 Ing. Oľga Kormošová pripomienkovala Návrh VZN č. 1/2015, čl.4  - uchovávanie 

dokladov o ťahaní žumpy po dobu 3 rokov. Informovala sa podľa ktorého zákona to obce takto 

uviedla do VZN, ďalej navrhla v niektorých častiach VZN upraviť slovosled,aby to bolo v súlade 

so zákonom.  

 Ing. Oľga Kormošová prečítala anonymné podanie, ktoré jej podľa jej udania bolo 

doručené do vlastných rúk na adresu jej zamestnania. Celý obsah hanlivého anonymu prečítala 

bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva. Anonymom  boli napádaní zamestnanci 

Obce ako aj niektorí poslanci obecného zastupiteľstva. Z prítomných poslancov reagovali na Ing. 

Kormošovú MUDr. Imrich Tóth a Ing. Tibor Szalona, ktorí ju vyzvali, aby sa v budúcnosti 

zdržala takýchto invektív. MUDr. Tóth vyslovil názor, že nie si je istý či jej vystúpenie nehraničí 

s trestnoprávnou zodpovednosťou.  

 

 Ing. Szalona žiadal, aby JUDr. Horváthová informovala ako postupovať v prípade, ak 

bude na obec zaslaný anonym.  

  

 

 



 

 

12. Návrh a schválenie uznesení 

  

Prijaté uznesenia na 8. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 

4.11.2015 a to čísla 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 predniesol pán poslanec Anton Migas, člen 

návrhovej komisie.  

 

Uznesenie č. 44/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) schvaľuje program 8. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke . 

b) volí návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Imrich Tóth, Anton Migas 

 

Uznesenie č. 45/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

b e r i e   n a   v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadania obecného zastupiteľstva 

uskutočneného dňa 23.9.2015 

 

Uznesenie číslo  46/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice – okolie sp.zn. Pd 208/15/8806-3  

zo dňa 16.10.2015, ktorý podal proti  Smernici Obce Rudník č.1/2014 o zadávaní zákazky na 

dodanie tovaru vrátane potravín, poskytnutie služby, alebo uskutočnenie stavebných prác, ktoré 

nespĺňajú podmienky podľa §4 ods.2 alebo ods.3 pís. b) a c) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

rozhodlo takto: 

protestu prokurátora  v y h o v u j e 

a protestom napadnutú Smernicu Obce Rudník č.1/2014  ruší. 

 

Uznesenie číslo  47/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e   n a   v e d o m i e  príkaz starostu obce č. 1, ktorým nariaďuje vykonať riadnu 

inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k dátumu 30.11.2015 v zmysle 

ustanovení §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p 

 

Uznesenie číslo  48/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s ú h l a s í  s poskytnutím finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území obce Rudník a zároveň 

s c h v a ľ u j e  príspevok vo výške 62,70 Eur na jedno dieťa na kalendárny rok  

 

Uznesenie číslo  49/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  použitie finančných prostriedkov vo výške 6 000 EUR z Rezervného fondu na 

zakúpenie a montáž redukčného ventilu na verejnom vodovode Obce Rudník.    

Uznesenie číslo  50/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e   n a   v e d o m i e  Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy  

s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5 



 

Uznesenie číslo  51/11/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e   n a   v e d o m i e  informácie starostu Obce poskytnuté Obecnému zastupiteľstvu 

v bode Rôzne.  

 

13. Záver 

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

Rudník, 4.11.2015 

 

Vladimír Kišdučák  Milan Šturm 

starosta obce  overovateľ zápisnice 

 

Ing. Jozef Martoš  Ing. Adriana Tóthová 

overovateľ zápisnice  zapisovateľka 

 


