
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu: 867/2015 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 9. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9. decembra 2015 

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 

 

Milan Šturm - ospravedlnený 

 

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. Rozpočet Obce Rudník na rok 2016, 2017, 2018 

6. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu ţúmp 

7. VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

8. VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Rudník  

10. Cena vodného na rok 2016 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesenia  

14. 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  program rokovania, poţiadal o doplnenie 

bodu č. 5 o stanovisko hlavného kontrolóra Obec Rudník k rozpočtu obce. Ing. Tibor Szalona 

poţiadal preloţiť bod č.5 aţ za bod č.10. Za takto predloţený program hlasovali 6 poslanci. 

Starosta obce poţiadal poslancov, aby k jednotlivým bodom rokovania hneď prijímali uznesenia, 

poslanci súhlasili. 

 

2. 

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

pánov poslancov: Ján Novotný, Ing. Tibor Szalona. 



 

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

Ing. Jozef Martoš, ktorí boli obecným  zastupiteľstvom zvolení. 

 

4.  

 Kontrolu uznesení z 8. zasadania obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 4.11.2015, 

čísla 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 predniesol MUDr. Imrich Tóth. 

 

5.  

 Starosta obce poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie ceny vodného na 

rok 2015. Uznesením poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili cenu vodného na rok 2016 vo 

výške 0,70 EUR/m3.  

 

6.  

 Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie k  zverejnenému 

VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu ţúmp. VZN 

č. 1/2015 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Rudník aj na internetovej stránke obce 

v zákonom stanovenej lehote.  

 

7.  

 Starosta obce informoval poslancov o navýšení miestneho poplatku za komunálne 

odpady na sumu 0,0628 EUR/osobu/deň. Zaviedol sa aj mnoţstvový zber drobného stavebného 

odpadu, ktorý je spoplatnený sumou 0,078 EUR/kg. Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu 

za schválenie VZN č. 2/2015 a informoval, ţe k dnešnému dňu neboli zo strany poslancov ani 

občanov obce zaslané ţiadne pripomienky k zákonom zverejnenému VZN č. 2/2015. 

 

8. 

 Starosta obce informoval, ţe v obci sa zavádza mnoţstvový zber drobného stavebného 

odpadu a z toho dôvodu bolo potrebné upraviť aj VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.  

 

9.  

 JUDr. Darina Horváthová informovala poslancov obecného zastupiteľstva 

o vypracovaných Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Rudník 

vypracovaných v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a metodického pokynu. Judr. 

Horváthová na vyţiadanie poslanca Antona Migasa informovala o potrebe vypracovania týchto 

zásad a o jednotlivých zapracovaných bodoch. Informovala, ţe obec doposiaľ nemala 

vypracované takéto zásady. Poslanec Anton Migas sa informoval o moţnosti presunúť 

schvaľovanie týchto zásad do najbliţšieho zastupiteľstva z dôvodu jeho nepripravenosti na tento 

bod programu.   

 

10.  

 Starosta obce predloţil poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2016, 2017, 2018 na 

schválenie.  

 Po výzve starostu či má niekto otázku k návrhu rozpočtu vystúpil Ing. Tibor Szalona, 

ktorý informoval, ţe finančná komisia zasadala dňa 30.11.2015 kde boli zapracované 

pripomienky a 7.12.2015, kde sa prejednávala poloţka mzdy a platy. Predniesol svoj návrh na 

zníţenie poloţky mzdy a platy, ktorú dal písomne dňa 9.12.2015. Vo svojom návrhu ţiadal 

poloţku mzdy a platy zo sumy 46 070 EUR zníţiť na sumu 42 066 EUR a tým zníţiť aj poloţku 



odvody na sumu 14 864 EUR. Zdôvodnil to tým, ţe postupne ako rástla priemerná mzda v NH 

tak sa zvyšoval aj plat pracovníčok obecného úradu, v roku 2012 bol zvýšený plat pracovníčok 

obecného úradu. Ţiada ponechať trend zvyšovania platu tak ako to bolo doteraz a investovať 

tieto peniaze do správnych vecí.  Túto pripomienku starosta obce nesúhlasil zapracovať do 

rozpočtu a udelil slovo HK . 

Hlavný kontrolór obce predloţil stanovisko k návrhu rozpočtu v ktorom uviedol, ţe návrh 

rozpočtu nebol v podstatnej časti rozpočtového procesu v súlade s právnymi predpismi. K tomu 

ďalej uviedol, ţe ho v podstate tvoril jeden poslanec podľa svojej ľubovôle – predseda finančnej 

kmisie, k čomu uviedol, ţe to tvoril bez právnych znalostí rozpočtového procesu, bez 

relevantných podkladov, vedomostí o úlohách a kompetenciách obecného úradu a bez úzkej 

spolupráce so starostom a ekonomickým pracovníkom obecného úradu. Ďalej uviedol, ţe do 

rozpočtového procesu neboli zainteresovaní všetci poslanci OcZ a návrh rozpočtu bol 

predkladaný v niekoľkých verziách (3) k čomu dal HK otázku, „Ku ktorej verzii má vypracovať 

stanovisko vyplývajúce jemu zo zákona“. Na základe uvedených skutočností HK Obecnému 

zastupiteľstvu odporúčal oboznámiť sa s návrhom rozpočtu ZŠ s MŠ, pripomienkovať, 

konzultovať so štatutárom a ekonómom školy, prerokovať uvádzané navýšenia, prípadné 

krátenia finančných prostriedkov uvedené v čl. 2 Stanoviska k rozpočtu a následne v čo 

najkratšej lehote takto prerokovaný rozpočet obce Rudník a ZŠ s MŠ schváliť (Stanovisko HK 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice).  

 Ing. Szalona reagoval na stanovisko HK, uviedol, ţe vo vystúpení HK je mnoho 

nepravdy. Uviedol, ţe prvý rozpočet vypracoval na základe podkladov od obecného úradu a ani 

jednu poloţku si svojvoľne neupravil. Dňa 4.11.2015 dostal rozpočet ZŠ s MŠ a nemal 

vedomosti o tom, ţe tento rozpočet sa na obecnom úrade nenachádza. Do prvého návrhu 

rozpočtu zapracoval podklady z rozpočtu ZŠ s MŠ. V čase jeho vystúpenia rozdal medzi 

poslancov a občanov ním vypracovanú tabuľku o mzdách zamestnancov obecného úradu od roku 

2011. 

 Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozpočtu bez týchto zapracovaných úprav. Zástupca 

starostu obce MUDr. Imrich Tóth hlasoval za schválenie starostom predloţeného rozpočtu 

a ostatní poslanci obecného zastupiteľstva – Ing. Tibor Szalona, Ing. Jozef Martoš, Ján Novotný, 

Marián Cibrik a Anton Migas hlasovali proti predloţenému rozpočtu. Po neschválení rozpočtu 

poslanec Anton Migas uviedol, ţe verí, ţe sa k rozpočtu tohto roka ešte stretnú a rozpočet 

prediskutujú, prípadne zapracujú pripomienky HK.  

 

11.  Diskusia 

 Starosta obce informoval, ţe schválením novely Zákona o právnom postavení a platových 

pomerov primátorov miest a starostov obcí, ktorú parlament schválil dňa 20.11.2015 prichádza 

k poţadovanému zrušeniu kaţdoročného schvaľovania platov v zastupiteľstvách. Poslanci 

obecného zastupiteľstva poţadovali byť informovaní o výške platu starostu.  

  

 Ing. Tibor Szalona sa od JUDr. Horváthovej informoval, ako postupovať pri tvorbe 

rozpočtu obce ak poslanci nemajú platové dekréty pracovníčok OcÚ. Informoval sa, či na konci 

roka je moţné nahliadnuť do ročného zúčtovania pracovníčok obecného úradu. JUDr. 

Horváthová uviedla, ţe hlavný kontrolór obce má právo nahliadnuť do platov zamestnancov 

úradu a informovať o výške platu, ale nie samostatne. Cez uloţenie úlohy HK obce môţe OcZ aj 

vykonať spätne kontrolu o ktorej sa taktieţ informoval Ing. Tibor Szalona.  

  

 Starosta obce nedal moţnosť vyjadriť sa občanom obce v diskusii. JUDr. Horváthová 

uviedla, ţe občania majú právo iba interpelovať poslancov.  

 



 V závere sa MUDr. Tóth opýtal ako je to s tým ak niekto priebeh rokovania obecného 

zastupiteľstva nahráva. JUDr. Horváthová uviedla, ţe bez súhlasu obecného zastupiteľstva 

nesmie nikto robiť ţiadne zvukové ani video nahrávky.  

 

12. Návrh a schválenie uznesení 

  

 Prijaté uznesenia na 9. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 

9.12.2015 a to čísla 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 predniesol pán poslanec Ing. Jozef Martoš, 

člen návrhovej komisie.  

 

Uznesenie č. 52/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) schvaľuje program 9. verejného zasadania obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č. 5 

o Stanovisko hlavného kontrolóra Obec Rudník k návrhu rozpočtu a zámenou bodov č.5 a č.10. 

uvedeného v pozvánke . 

b) volí návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Jozef Martoš, MUDr. Imrich Tóth 

 

Uznesenie č. 53/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

b e r i e   n a   v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení zo 8. zasadania obecného zastupiteľstva 

uskutočneného dňa 4.11.2015 

 

Uznesenie číslo  54/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  cenu vodného na rok 2016 vo výške 0,70 EUR/m3. 

 

Uznesenie číslo  55/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania 

obsahu ţúmp. 

 

Uznesenie číslo  56/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

 

Uznesenie číslo  57/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpami a s drobnými stavebnými 

odpadmi 

 

Uznesenie číslo  58/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Rudník.  

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie číslo  59/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2016 

a 

b e r i e   n a   v e d o m i e  výhľadový rozpočet na rok 2017, 2018 

NESCHVÁLENÉ  

 

Uznesenie číslo  60/12/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e   n a   v e d o m i e  stanovisko hlavného kontrolóra Obce Rudník k rozpočtu 

 

Uznesenie číslo  61/12/2015 

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 

Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

Rudník, 9.12.2015 

 

Vladimír Kišdučák  Ing. Tibor Szalona 

starosta obce  overovateľ zápisnice 

 

Ján Novotný  Ing. Adriana Tóthová 

overovateľ zápisnice  zapisovateľka 

 


