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Číslo spisu: 45/2018 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 26. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 07.02.2018 v zasadačke 
Obecného úradu v Rudníku 
 
 
Prítomní:  Kišdučák Vladimír - starosta obce Rudník 

Ing. Szalona Tibor, Šturm Milan, Ing. Martoš Jozef, Migas Anton, Cibrík 
Marián - poslanci obecného zastupiteľstva, Tresa Ladislav – hlavný 
kontrolór obce 

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Mgr. Gabriela Horňáková – riaditeľka 
ZŠ s MŠ v Rudníku,  občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: MUDr. Tóth Imrich – zástupca starostu (ospravedlnený), Ján Novotný 
(ospravedlnený) 
 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení  
5. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2017 
6. Problematika Základnej školy s materskou školou v Rudníku 
7. Interpelácie poslancov  
8. Rôzne 
9. Schválené uznesenia  
10. Záver    

  

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení  
5. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2017 
6. Problematika Základnej školy s materskou školou v Rudníku 
7. Interpelácie poslancov  
8. Rôzne 
9. Schválené uznesenia  
10. Záver    
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1.  
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril a viedol p. Vladimír Kišdučák, starosta 
obce. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a OcZ  je 
uznášaniaschopné. 
 
2.  

Návrh programu bol poslancom a HKO zaslaný spolu s pozvánkou. Za program hlasovali 
všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. poslanca Ing. Szalonu a p. 
poslanca Ing. Martoša. Zapisovateľkou je p. Bodnárová. 

3.  
 Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca Migasa a p. poslanca 
Šturma, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 
 
4.  
 Kontrolu uznesení z 25. zasadania OcZ uskutočneného dňa 13.12.2017, čísla 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217 a 218 prečítal p. poslanec Ing. Martoš. 
 
5.  

V tomto bode HKO predložil OcZ Správu  o kontrolnej činnosti za rok 2017. Kontrolná 
činnosť bola zameraná na zistenie stavu dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov, 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom 
obce, plnenie uznesení OcZ, vybavovanie sťažností a petícií, kontrola plnení VZN, výberu daní a 
poplatkov. V priebehu roka boli o. i. vykonané aj námatkové finančné kontroly, kontrola 
pokladnice priebežne a náhodne boli vykonávané i kontroly účtovníctva a faktúr s cieľom 
kontroly správnosti vedenia účtovníctva a dodržiavania rozpočtových pravidiel. Kontrolami 
neboli zistené nedostatky, pričom niektoré nejasnosti boli metodicky objasnené ekonómkou 
a štatutárom obce. Správy z týchto kontrol neboli vypracované, nakoľko to povaha veci v zmysle 
zákona nevyžadovala. Kontrolovala sa aj činnosť školskej jedálne rozpočtovej organizácie ZŠ 
s MŠ v Rudníku za roky 2016 a 2017 kde neboli zistené porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov ani interných predpisov, neboli zistené významné nesprávnosti vo vedení 
účtovníctva na nákup tovarov a výberu stravného. Z kontroly bola vypracovaná správa 
a predložená OcZ. Konala sa aj kontrola Uznesení sa rok 2016 – neboli zistené závažné 
nedostatky v plnení zo strany Obecného úradu ani rozpory s platnými právnymi predpismi. 
Správa bola predložená aj OcZ. Neboli vykonané žiadne mimoriadne kontroly.  

Ing. Szalona má k správe 2 pripomienky. V prvej žiada predložiť správu o zaradení 
pracovníčok Obecného úradu a ich odmeňovaní a v druhej správu o výbere daní a poplatkov a či 
vieme tieto dane a poplatky vymôcť od neplatičov, konštatuje, že tá bola čiastočne splnená. 
Požiadal HKO aby to Uznesenie konečne splnil a napísal žiadosť, konkrétne jemu, HKO sa však 
ohradil, že tú úlohu mu nedáva OcZ, ale OcZ mu túto úlohu dalo už predtým Uznesením č. 
104/06/2016 a Ing. Szalona len chcel upozorniť na to, že toto Uznesenie nie je splnené. Prečítal 
tú žiadosť o správu o zaradení pracovníčok Obecného úradu a ich odmeňovaní a žiada prijať 
nové Uznesenie že HKO urobí kontrolu tak ako je v tej žiadosti. HKO je dotknutý, Ing. Szalona 
dostal odpoveď a už na to podával správu. Dožaduje sa ukázania tej správy, ktorá však 
v programe nie je a chce odísť. Starosta mu povedal, že do nasledujúceho zastupiteľstva môže 
tento bod predložiť a teraz sa má držať bodov schváleného programu. Ing. Szalona chce žiadať 
na najbližšom zastupiteľstve odvolanie HKO. HKO doniesol spomínanú správu a na základe 
prijatého Uznesenia č. 104/06/2016 ju prečítal. Ing. Szalona povedal, že daná správa HKO 
nespĺňa požiadavky a že k tomu dal stanovisko, ku ktorému sa HKO nevyjadril a preto mu 
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v decembri 2017 napísal novú žiadosť aby už konečne predložil písomne správu tak, ako ju ústne 
podal na zasadnutí Finančnej komisie. 

Poslanci výsledky kontroly zobrali na vedomie. 
 
6.    
 Starosta ohlásil ďalší bod programu Problematika základnej školy s materskou školou v 
Rudníku, ktorý sa rieši na základe žiadosti poslancov obecného zastupiteľstva zo dňa 23.01.2018 
doručenej Obecnému úradu v Rudníku. Poslanci chcú vedieť ako je zabezpečený riadny chod ZŠ 
s MŠ v Rudníku. Starosta dal slovo riaditeľke ZŠ s MŠ v Rudníku ako štatutárke rozpočtovej 
organizácie nech sa vyjadrí, keďže ona riadi chod organizácie. Zdôraznil, že Obec splnila voči 
škole všetky záväzky a prečítal stanovisko právničky JUDr. Horváthovej kde zdôraznil, že 
rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré 
jej určí zriaďovateľ a vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Za hospodárenie plne 
zodpovedá štatutár rozpočtovej organizácie t.j. riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku. V správe bolo 
spomenuté, že keby rozpočtovej organizácií nepostačili finančné prostriedky na účte cudzích 
prostriedkov (na tzv. depozitnom účte) na výplatu miezd a záväzkov z toho vyplývajúcich, za 
mesiac december 2017, tak tieto záväzky musí rozpočtová organizácia uhradiť v roku 2018 
z rozpočtu na rok 2018. Keď rozpočtová organizácia použije na financovanie prenesených 
kompetencií originálne finančné prostriedky Obce tak tým porušuje Ústavný zákon č. 460/1992 
Zb. Ústava Slovenskej republiky v z.n.p.. Na rok 2018 určilo Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu výšku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v sume 29.433,00 
eur, v schválenom rozpočte na rok 2018 máme 39.476,00 eur. To znamená, že rozpočtová 
organizácia musí hospodáriť s tými finančnými prostriedkami na prenesené kompetencie, ktoré 
od štátu obdrží. Vlastné príjmy obce nie sú určené na účel financovania preneseného výkonu 
štátnej správy! Ing. Szalona tvrdil že originálne kompetencie neboli poskytnuté škole v plnej 
výške, tvrdí, že keď sa mohlo dať škole 30% z výnosu daní, tak sa jej vždy dalo menej. Financie 
z prenesených kompetencií používali na platy a zvyšné prostriedky dávali na energie aby 
financie nemuseli vracať štátu. Tvrdí, že schodok školy za minulý rok je 8.500,00 eur a navrhuje 
navýšiť rozpočet školy na rok 2018 na originálne kompetencie. Žiada vytvoriť nejaký návrh aby 
sa v budúcom školskom roku 2018/2019 finančné prostriedky na prenesené kompetencie 
neprekročili. Treba sa rozhodnúť, či bude zriadená jednotriedka, alebo prepustiť jednu učiteľku, 
len aby a zachovala škola. Treba to riešiť už v najbližších mesiacoch a nie v septembri, aby aj 
rodičia a učitelia vedeli na čom sú a ako to bude vyzerať v budúcom školskom roku. Riaditeľka 
sa vyjadrila, že rodičia nedajú deti do jednotriedky, že rodičia nechcú malé školy. Hovorí 
o možnostiach a nevýhodách zriadenia jednotriedky a vyplatení odstupného a odchodného 
odchádzajúcej učiteľky ako aj o možnostiach prilákať deti z Jasova a Medzeva. Padol aj návrh 
vytvoriť elokované pracovisko s jasovskou ZŠ s tým, že spravovať bude všetko Jasov. HKO 
upozornil na to, že školský rok je od septembra do júna, no rozpočtový rok 2017 skončil 
v decembri a so stratou. Nový rok rozpočtová organizácia začína s tým rozpočtom, ktorý je 
schválený na aktuálny rok. Poslanec Ing. Szalona navrhuje rozpočtovým opatrením navýšiť 
rozpočet o spomínanú sumu chýbajúcu rozpočtovej organizácií koncom roka, t.j. 8 500,00 eur. 
Starosta pripomenul, že netreba financie hľadať v rozpočte ale prijať nejaké opatrenia, ktoré 
treba urobiť, aby sa škola zachovala. Aj keby sa financie poskytli, tak len na originálne 
kompetencie a tie sú podľa zistenia postačujúce pre rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ v Rudníku. 
Problém majú s prenesenými kompetenciami. Žiada od riaditeľky predložiť písomne opatrenia 
z ktorých sa bude vychádzať. 
Ing. Szalona sa vyjadril, že v ten deň, keď v škole nedostanú výplaty, tak niekto zo 
zamestnancov zavolá na inšpektorát práce, pretože pani riaditeľka neustále tvrdí, že nebude mať 
na výplaty. 
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Riaditeľka tvrdila, že Obec nikdy nič do školy neinvestovala, pritom Obec financovala napr. 
výmenu podláh, opravu kotla a kúrenia a je ochotná pomôcť s opravami aj do budúcna.  
Starosta dal o bode programu hlasovať a poslanci za Uznesenie odhlasovali.  
 
  
7. Interpelácie poslancov 

Žiaden poslanec OcZ sa v tomto bode neprihlásil o slovo. 
 
8. Rôzne 

 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o týchto jednotlivých bodoch: 

 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rudník – žiadosť o finančnú dotáciu  

Správca Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Rudník p. PaedDr. Rudolf Galambos podal dňa 

12.12.2017 osobne na Obecnom úrade žiadosť o finančnú dotáciu, kde neuviedol konkrétnu 

výšku požadovanej dotácie, ktorú žiada na rekonštrukciu priestorov farskej budovy. Poslanci si 

žiadosť prezreli a je v štádiu riešenia, avšak výška prípadne poskytnutej dotácie sa bude odvíjať 

od výsledku záverečného účtu Obce. 

Strava pre starších 

Obec začne s rozvozom stravy pre starších od 12.02.2017. Prihlásilo sa 13 stravníkov, 

ktorým bude strava dovážaná v pracovných dňoch až ku domu. Cena obedového menu je 3,40 

eur a dopravu zabezpečuje a hradí Obec. 

Žiadosť o odstránenie pouličného svetla pred RD na žiadosť p. Ing. Tibora Szalonu, 

Rudník 6, 044 23 pošta Jasov 

Dospelo sa k záveru, že sa svetlo pouličnej lampy posunie pod úroveň horných okien 

rodinného domu p. Ing. Szalonu. 

IBV 

Investorom individuálnej bytovej výstavby je Obec. Plánuje sa predať 7 pozemkov 

s približnou rozlohou 10 á, najmä občanom Rudníka. Predaj sa bude realizovať prostredníctvom 

realitnej spoločnosti, ktorá bude mať z predaja províziu 2%. Ďalšie podrobnejšie a presnejšie 

informácie budú postupne prejednávané. 

 

Poslanci uvedené informácie v tomto bode programu vzali na vedomie. 

 
9.   Schválené uznesenia 
 

Na 26. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 07.02.2018 boli prijaté 
uznesenia čísla: 219, 220, 221, 222, 223 a 224, ktoré boli priebežne schvaľované za každým 
prerokovaným bodom programu.  
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Uznesenie číslo 219/02/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S c h v a ľ u j e  
Program 26. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh  

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Ing. Szalona, Šturm, Migas, Ing. Martoš, Cibrík 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Novotný 
 

b) U r č u j e  
 

Za overovateľov zápisnice: Ing. Szalona, Ing. Martoš 

Za zapisovateľku zápisnice:  Petra Bodnárová 

    

Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 

 

Uznesenie číslo 220/02/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Šturm Milan, Migas Anton 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Ing. Szalona, Šturm, Migas, Ing. Martoš, Cibrík 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Novotný 
   

Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 221/02/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
B e r i e     n a    v e d o m i e  
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku 

Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
 
Uznesenie číslo 222/02/2018 
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 2017 
 
 

Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 

 

 

Uznesenie číslo 223/02/2018  
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
Ž i a d a 
Štatutára rozpočtovej organizácie – riaditeľku ZŠ s MŠ v Rudníku prijať opatrenia 
v organizačnej štruktúre ZŠ a personálne, úsporné opatrenia rozpočtovej organizácie s poukazom 
na pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie od Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre Rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Rudník na rok 2018 vo výške 
29 433,00 eur. 

Zodpovedný: Mgr. Gabriela Horňáková 
Termín: 31.05.2018 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 3 Ing. Martoš, Migas, Cibrík 

Proti: 1 Ing. Szalona 

Zdržal sa: 1 Šturm 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 MUDr. Tóth, Novotný 

 
 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 224/02/2018  
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
B e r i e   n a  v e do m i e  
Informácie starostu obce poskytnuté Obecnému zastupiteľstvu v bode Rôzne.  

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 

 
10. Záver 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

 
Rudník,  14.02.2018 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Martoš Jozef, v.r. ............................................ 
 
Ing. Szalona Tibor, v.r. ............................................ 
 
   
 
   

    K i š d u č á k Vladimír, v. r. 
                  starosta obce 


