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Číslo spisu: 195/2018 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 29. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.06.2018 v zasadačke 
Obecného úradu v Rudníku 
 
 
Prítomní:  Kišdučák Vladimír - starosta obce Rudník 

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

 
Bodnárová Petra – referentka obce, občania obce Rudník podľa prezenčnej 
listiny 
 

Neprítomní: MUDr. Tóth Imrich – zástupca starostu (ospravedlnený), Migas Anton 
(neospravedlnený) 
 

Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení  

5. Problematika ZŠ s MŠ v Rudníku 

6. Oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ v Rudníku 

7. Upozornenie prokurátora 

8. Návrh VZN č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda 

9. Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Rudník a financovanie centier voľného času mimo 
sídla obce Rudník 

10. Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk. zariadenia 

11. Správa z auditu účtovnej závierky 

12. Správa HKO o kontrole plnenia uznesení za 1. polrok 2017 

13. Správa HKO z kontroly plnenia výrubu a výberu daní a poplatkov a správa z kontroly evidencie 
majetkových priznaní 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. Polrok 2018 

15. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018 

16. Spoločný stavebný úrad – Dodatok č. 9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

17. Stanovenie počtu volebných okrskov, počtu poslancov a úväzku starostu obce na nové volebné 
obdobie 2018-2022 

18. Projektová dokumentácia - IBV 

19. Stavebný dozor - IBV 
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20. Interpelácie poslancov  

21. Rôzne 

22. Diskusia k bodom programu 

23. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

24. Záver 
  

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení  

5. Problematika ZŠ s MŠ v Rudníku 

6. Oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ v Rudníku 

7. Upozornenie prokurátora 

8. Návrh VZN č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda 

9. Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Rudník a financovanie centier voľného času mimo 
sídla obce Rudník 

10. Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk. zariadenia 

11. Správa z auditu účtovnej závierky 

12. Správa HKO o kontrole plnenia uznesení za 1. polrok 2017 

13. Správa HKO z kontroly plnenia výrubu a výberu daní a poplatkov a správa z kontroly evidencie 
majetkových priznaní 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. Polrok 2018 

15. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018 

16. Spoločný stavebný úrad – Dodatok č. 9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

17. Stanovenie počtu volebných okrskov, počtu poslancov a úväzku starostu obce na nové volebné 
obdobie 2018-2022 

18. Projektová dokumentácia - IBV 

19. Stavebný dozor - IBV 

20. Interpelácie poslancov  

21. Rôzne 

22. Diskusia k bodom programu 

23. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

24. Záver 

 

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.  
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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 Novotného. Zapisovateľkou je p. Bodnárová. 

3.  
 Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca Ing. Martoša a p. poslanca 
Šturma, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 
 
4.  
 Kontrolu uznesení z 27. zasadania OcZ uskutočneného dňa 20.04.2018, čísla 225, 226,  
227, 228, 229 a 230 prečítal p. poslanec Ing. Martoš. 
 
5.  

Starosta obce sa dňa 07.06.2018 stretol s rodičmi žiakov ZŠ v Rudníku a došli k záveru, 
že by sa mala zachovať dvojtriedka, pretože keď sa otvorí len jedna trieda, tak rodičia potom detí 
zo školy zoberú. Taktiež sa s rodičmi zhodli, že by bolo vhodné navýšiť aj školné. Pán poslanec 
Ing. Szalona pripomenul, že v decembrovom (2017), februárovom (2018) aj aprílovom (2018) 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva žiadal dofinancovať školu, avšak poslancami to nebolo ani 
raz schválené. Pán poslanec Ing. Martoš uznal, že dofinancovanie školy síce schválené nebolo, 
ale vzhľadom na to, že počet žiakov o budúci školský rok narastie, treba na školský rok 
2018/2019 zachovať dvojtriedku a z toho vyplývajúc dofinancovať školu aj napriek nižšiemu 
počtu žiakov. Ing. Szalona navrhuje spraviť rozpočtové opatrenie na dofinancovanie školy. HKO 
poznamenal, že rozpočet školy sa každoročne navyšuje. Starosta dal o bode programu – 
zachovanie dvojtriedky hlasovať a poslanci to odsúhlasili. 
 
6.   
 Starosta oboznámil prítomných, že riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku dala výpoveď a je 
vyhlásené výberové konanie na túto pozíciu. Do 06.07.2018 je termín podávania prihlášok. 
Ponuka výberového konania bola zverejnená na webovej stránke obce, avšak občania obce 
narážali na to, že prečo nebola ponuka zverejnená aj na iných webových sídlach, resp. tlače, no 
pre obec by to znamenalo ďalšie finančné výdavky. Obec plánuje ponuku zverejniť aj na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny ako voľné pracovné miesto v prípade, že sa do výberového 
konania neprihlási žiaden záujemca. Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 
 
  
7.  
 Dňa 28.05.2018 bolo obci Rudník doručené upozornenie prokurátora týkajúce sa 
porušenia ustanovenia § 4 ods. 5, písm. a) bod 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ktorým navrhuje Obecné zastupiteľstvo prijať všeobecne záväzné 
nariadenie o organizácií miestneho referenda. Obec reagovala a informovala okresnú prokuratúru 
o začatí legislatívneho procesu na prijatie nového VZN. Starosta dal následne o tomto bode 
hlasovať a poslanci upozornenie vzali na vedomie.  
 
 
8. 
 Návrh VZN č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda bol zverejnený na 
pripomienkovanie občanom a to ako na úradnej tabuli tak aj na webovej stránke obce dňa 
02.05.2018. K návrhu VZN neboli obci v zákonnej lehote doručené pripomienky. Starosta dal 
následne o tomto bode hlasovať a poslanci návrh schválili. VZN bude vyvesené na úradnej tabuli 
a webovej stránke.  
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9. 

Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Rudník a financovanie centier voľného 
času mimo sídla obce Rudník bol zverejnený na pripomienkovanie občanom a to ako na úradnej 
tabuli tak aj na webovej stránke obce dňa 07.06.2018. K návrhu VZN neboli obci v zákonnej 
lehote doručené pripomienky. Starosta dal následne o tomto bode hlasovať a poslanci návrh 
schválili. VZN bude vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke.  

  

10. 
Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk. zariadenia bol 

zverejnený na pripomienkovanie občanom a to ako na úradnej tabuli tak aj na webovej stránke 
obce dňa 07.06.2018. K návrhu VZN neboli obci v zákonnej lehote doručené pripomienky. Až 
na zasadnutí sa pripomienkovalo, že so zvýšením školného rodičia detí navštevujúce ZŠ 
súhlasili, avšak rodičia detí navštevujúce MŠ nesúhlasia. Poslanci dospeli k záveru, aby všetci 
platili rovnako a to 10,00 eur. Starosta dal následne o tomto bode hlasovať a poslanci návrh 
schválili s úpravami a to v § 2 str. 2 bod 1) - „ Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej 
obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na 
jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Rudník aj mimo obce Rudník sumou 10,00 eur.“ VZN s už 
zapracovanými zmenami bude vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke.  
 
11.  
 So správou z auditu účtovnej závierky boli poslanci oboznámení, audítor konštatoval, že 
obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci správu 
z auditu zobrali na vedomie. 
 
12. 
 Kontrolované boli uznesenia za 1. polrok 2017 od čísla 150/01/2017 do 189/06/2017. 
Uznesenie 153/01/2017 (predaj pozemku s vecným bremenom manželom Kormošovým) 
doposiaľ nesplnené, nakoľko prebieha súdne konanie. Uznesenie 168/03/2017 (zámer na 
výstavbu chodníka od autobusovej zastávky smerujúceho k lokalite „Močidlá“) nezrealizované 
kvôli fin. prostriedkom, ktoré neboli vyčlenené z VÚC. Uznesenie 188/06/2017 (odporúčanie 
kúpy váhy na váženie drobného stavebného odpadu) nesplnené kvôli nedostatku fin. 
prostriedkov obce a Uznesenie 187/06/2017 (regionálny projekt na zabezpečenie kompostérov), 
nesplnené z dôvodu, že v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia náš región 
financie nedostal. Obec sa bude uchádzať o financie a prihlási sa do projektu aj budúci rok. 
Kontrolou uznesení neboli zistené závažné nedostatky v plnení a vykonávaní Uznesení zo strany 
Obecného úradu. Neboli zistené rozpory z platnými právnymi predpismi. Poslanci správu zobrali 
na vedomie. 
 
13. 
 Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad v Rudníku s cieľom kontrolovať 
dodržiavanie súvisiacich právnych noriem, a to najmä zákon o miestnych daniach a miestnych 
poplatkoch a platné všeobecne záväzné nariadenia o daniach a poplatkoch. HKO kontroloval 
vývoj stavu pohľadávok a sledoval porušovanie ustanovení zákona o daniach a porušovanie 
postupov pri výbere daní a poplatkov zo strany Obecného úradu. Konštatoval, že u občanov je 
značná neznalosť zákonnej povinnosti podávať daňové priznanie v zákonnej lehote pri zmene 
vlastníka a vlastníckych vzťahov pri kúpe a predaji, pri dedičskom konaní atď.. Obecný úrad 
následne vyrubuje poplatky už neexistujúcim vlastníkom, rozhodnutia sa úradu častokrát vracajú 
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späť a z toho nie je možné 100% vyrubenie daní a poplatkov. Pracovníčky Obecného úradu  tieto 
informácie pracne zisťujú na katastri nehnuteľností a osobne s obyvateľmi obce. HKO počas 
kontroly zistil, že niektorí občania zámerne strpčujú prácu pracovníčkam Obecného úradu tým, 
že bezhotovostným prevodom zasielajú úhradu daní a poplatkov v malých a rozdrobených 
splátkach (aj po nie 3,00 eur) čím spôsobujú pracné zaúčtovanie takýchto platieb a porušujú 
zákon. HKO odporúča vyrúbiť sankčný úrok takýmto občanom. Nezistil závažné nedostatky vo 
výrube a výbere daní a poplatkov. Ing. Szalona má k správe pripomienku a to, že či pozemkové 
spoločenstvo Urbariát Rudník platí daň z pozemkov? Odpoveďou bolo, že pozemky má 
v prenájme spoločnosť AGRO-MOLD a.s., Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou. Navrhuje dať 
HKO do plánu kontrolnej činnosti preveriť, či AGRO-MOLD a.s., Rožňavská 21, Moldava nad 
Bodvou platí dane za pozemky. HKO uviedol, že pri kontrole daňových priznaní zistil, že 
Urbariát Rudník nemá dokonca podané ani daňové priznanie. Poslanci hlasovaním správu 
zobrali na vedomie. 
 
14. 
 V súlade s § 11 ods. 4 a § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v  z. n. p. hlavný kontrolór obce predložil OcZ obce Rudník návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. 
polrok 2018. Poslanci v hlasovaní schválili plán kontrolnej činnosti HKO a poverili ho výkonom 
kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.  
 
15. 
 Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za 1.štvrťrok 2018 dostali poslanci mailom. 
Informácie o čerpaní rozpočtu boli poslancami vzaté na vedomie. 
 
16.  

Starosta v tomto bode informoval o Dodatku č. 9 k Zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu (stavebný úrad). Poslanci k uvedenému nemali pripomienky a s dodatkom 
súhlasili. 
 
17. 
 Starosta obce informoval, že s blížiacimi sa komunálnymi voľbami 2018 je potrebné 
prijať uznesenia pre voľby a na ďalšie volebné obdobie. Poslanci určili 1 volebný okrsok. 
Nesúhlasili s počtom poslancov 5 a tak sa rozhodlo, že na nasledujúce volebné obdobie bude 
poslancov Obecného zastupiteľstva Rudník 7. Úväzok starostu obce na plný úväzok, teda 1,0 na 
celé funkčné obdobie (2018-2022) schválili všetci prítomní poslanci. Poslanci prijali potrebné 
uznesenia.  
 
18. 
 Starosta oboznámil poslancov, že k začiatku výstavby rodinných domov je potrebné 
vyhotoviť projektovú dokumentáciu. Výberové konanie sa bude konať za prítomnosti investično-
stavebnej komisie obce, avšak je potrebné prijať Uznesenie aby sa vo veci začalo konať a hlavne 
aby s tým poslanci súhlasili. Pán poslanec Ing. Szalona sa vyjadril, či by nebolo vhodné riešiť 
výstavbu až v novom volebnom období, teda nechať IBV na nového starostu a na nové obecné 
zastupiteľstvo. Poslanci prijali potrebné uznesenie. 
 
19. 
 Poslanci boli oboznámení aj so zámerom uskutočniť výberové konanie aj na stavebný 
dozor - inžiniersku činnosť k IBV, čo je potrebné pri výstavbe. Poslanci prijali potrebné 
uznesenie. 
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20. Interpelácie poslancov 
 Poslanec Ing. Szalona sa mimo bodov programu len informoval, ako sa rieši jeho žiadosť 
o prekládku osvetlenia pred jeho domom. Starosta p. Ing. Szalonu informoval, že sa to 
v priebehu mesiaca vyrieši, keď sa bude riešiť aj oprava osvetlenia v cintoríne. 
 
21. Rôzne 
 Starosta predostrel ponuku VSD – ponúkané technické riešenia pre verejné osvetlenie, 
ktorú preniesol aj na pracovnom stretnutí a navrhol to predložiť stavebnej komisii v obci.  
 
22.  Diskusia k bodom programu 
 

Síce mimo bodom programu ale poslanec Ing. Martoš prišiel s myšlienkou zvýšiť 
frekvenciu vývozu plastov. Občania však vrecia s triedeným odpadom vykladajú neskôr, čo aj 
priznali. Obec bude spočiatku deň pred vývozom triedeného odpadu hlásiť v miestnom rozhlase, 
aký triedený odpad a do kedy vrecia treba pred bránky domov vyložiť. 

Poslanec Novotný pripomenul akciu znovuvysvätenia novopostaveného kríža nad obcou 
a touto cestou chcel srdečne pozvať starostu, poslancov, Makaľky aj občanov. 

Poslanec Cibrík upozornil na stav ihriska a to že pletivo je roztrhané a podkladová guma 
sa začína trhať. Upozornil, že niektorí hráči, ktorí chodia hrať na ihrisko futbal, tak vstupujú na 
ihrisko v nevhodnej obuvi. Padol aj návrh vyberať na ihrisko symbolické vstupné. 
 
23.  Schválené uznesenia 
 

Na 29. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 29.06.2018 boli prijaté 
uznesenia čísla: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250 a 251, ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom 
programu.  
 
Uznesenie číslo 231/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S c h v a ľ u j e  
Program 29. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh  

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 
 

b) U r č u j e   
Za overovateľov zápisnice: Ing. Szalona Tibor, Novotný Ján 
Za zapisovateľku zápisnice:  Petra Bodnárová 
    
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 232/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Martoš Jozef, Šturm Milan 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Martoš, Ing. Szalona, Šturm, Novotný 

Proti: -  

Zdržal sa: 1 Cibrík 

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth,  Migas 
   
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 233/06/2018 
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 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 
 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 234/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
           S c h v a ľ u j e 
Ponechanie prevádzkovania ZŠ s MŠ v Rudníku na ďalší školský rok v rozsahu ako počas 
školského roka 2017/2018 – dvojtriedka.  
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdučák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 235/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
 B e r i e   n a  v e d o m i e 
Oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ v Rudníku 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 236/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 B e r i e   n a   v e d o m i e 
upozornenie prokurátora č. Pd 99/18/8806-3 na porušenie ustanovenia § 4 ods. 5, písm. a) bod 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorým navrhuje OcZ 
prijať všeobecne záväzné nariadenie o organizácií miestneho referenda. 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 237/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 S c h v a ľ u j e 
Návrh VZN č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

   
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................ 
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Uznesenie číslo 238/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 S c h v a ľ u j e 
Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Rudník a financovanie centier voľného času 
mimo sídla obce Rudník 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
 
 
 
Uznesenie číslo 239/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 S c h v a ľ u j e 
Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk. zariadenia s nasledovnou 
úpravou: § 2 str. 2 bod 1)  
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Rudník aj 
mimo obce Rudník sumou 10,00 eur. 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 240/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu z auditu účtovnej závierky 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

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

 
Uznesenie číslo 241/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu HKO o kontrole plnenia uznesení za 1. polrok 2017 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
 
Uznesenie číslo 242/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu HKO z kontroly plnenia výrubu a výberu daní a poplatkov a správu z kontroly evidencie 
majetkových priznaní 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 243/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
V súlade s § 11 ods. 4 a § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. 
p. 

a) S c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 

b) P o v e r u j e   
Hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 244/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 B e r i e   n a   v e d o m i e 
čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za 1. Q. 2018 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
Uznesenie číslo 245/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ú h l a s í 
s Dodatkom č. 9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu – Spoločný stavebný úrad 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 246/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Rudník 
 U r č u j e 
v súlade s § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 346/1990 Zb o voľbách do samosprávy v znení neskorších 
predpisov počet volebných obvodov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva Obce 
Rudník pre volebné obdobie na roky 2018 – 2022 na 1 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
 
Uznesenie číslo 247/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 U r č u j e  
v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov na 
volebné obdobie 2018 – 2022 na 5 
 Počet Mená poslancov 

Za: 1 Ing. Martoš 

Proti: 4 Ing. Szalona, Šturm, Novotný, Cibrík 

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 248/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 U r č u j e  
v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov na 
volebné obdobie 2018 – 2022 na 7 
 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, Novotný, Cibrík 

Proti: 1 Ing. Martoš 

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 249/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Rudník 
 S c h v a ľ u j e 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení rozsah výkonu funkcie 
starostu obce Rudník vo volebnom období 2018 – 2022 na plný úväzok, teda 1,0 na celé funkčné 
obdobie 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 250/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ú h l a s í   
s vyhlásením výberového konania na vyhotovenie projektovej dokumentácie k IBV 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 3 Ing. Martoš, Šturm, Novotný 

Proti: 2 Ing. Szalona, Cibrík 

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 251/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

S ú h l a s í 
s vyhlásením výberového konania na stavebný dozor-inžiniersku činnosť k IBV 
 
 Počet Mená poslancov 

Za: 3 Ing. Martoš, Šturm, Novotný 

Proti: 2 Ing. Szalona, Cibrík 

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 2 MUDr. Tóth, Migas 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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24.  Záver 
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  
 
 

Rudník,  09.07.2018 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Szalona Tibor, v.r. ............................................ 
 
Novotný Ján , v.r. ............................................ 
 
   
   

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


