
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu: 326/2015 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 3. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.marca 2015 

v zasadačke obecného úradu v Rudníku 

 

 

Prítomní:  Vladimír Kišdučák, starosta obce  

MUDr. Imrich Tóth, nton Migas, Ján Novotný, Ing. Tibor Szalona (meškal 

15 min.), Milan Šturm (meškal 8 min.), Marián Cibrik - poslanci obecného 

zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce Rudník 

Ospravedlnený: Ing. Jozef Martoš 

Ing. Adriana Tóthová – zapisovateľka,  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. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Rudník za rok 2014 

6. Správa hlavného kontrolóra obce Rudník o kontrolnej činnosti za II.polrok 2014 

7. ČOV – vyhodnotenie žiadosti 

8. Nájomné zmluvy – kultúrny dom 

9. Nájomná zmluva Cafe Bar Pohoda - riešenie opatrení na údržbu sociálnych zariadení 

10. Pracovná zdravotná služba  - mandátna zmluva 

11. Výkon obsluhy verejného vodovodu obce Rudník 

12. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 

13. Správca multifunkčného ihriska 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Schválenie uznesenia  

17. 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 a požiadal o prípadné 

pripomienky k programu  rokovania, alebo  návrhy na zmenu programu. Požiadal poslancov, aby 

sa držali programu. Za takto predložený program hlasovali 4 poslanci. Za hlasovanie uznesení 

samostatne, hlasovali štyria poslanci. 

 

2. 

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

pánov poslancov: Anton Migas, MUDr. Imrich Tóth  

 



3.   
 Starosta obce do návrhovej komisie navrhol zvoliť pánov poslancov: Ján Novotný, Ing. 

Tibor Szalona, ktorí boli obecným  zastupiteľstvom zvolení (4 za). 

 

4.  

 Kontrolu uznesení z 2. zasadania obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 28.1.2015, 

čísla 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 predniesol MUDr. Imrich Tóth. 

 

5. 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva čerpanie rozpočtu obce za rok 

2014 a čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Rudník za rok 2014. Predseda finančnej komisie Ing. Tibor 

Szalona uviedol, že čerpanie rozpočtu obce podrobne prešiel s pani ekonómkou Karin 

Čobádiovou za účasti pána starostu, a že k čerpaniu rozpočtu obce bude zasadať finančná 

komisia. Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, ak majú pripomienky alebo otázky 

k čerpaniu rozpočtu, aby tieto predložili do finančnej komisie. Na zasadnutí sa okrem čerpania 

bude prejednávať aj úprava platu starostu obce na základe zverejnenej výšky priemernej mzdy 

v NH za rok 2014. Čerpanie rozpočtu pokladá za dobré, v priebehu roka boli na niektoré 

potrebné položky prijaté rozpočtové opatrenia, ktoré sa zapracovali do rozpočtu. Bol 

zabezpečený chod obecného úradu, ZŠ s MŠ, TJ Partizán ŠM Rudník, ktorá propaguje obec 

v športovej činnosti a je vidieť, že obec „žije“. V pláne bolo prispieť aj na kostol, prípadne kostol 

sv. Anny, finančné prostriedky sa však z tejto položky nečerpali. Hlavný kontrolór Ladislav 

Tresa bude prizvaný na komisiu, zaujme stanovisko k Záverečnému účtu a k čerpaniu rozpočtu 

obce.  

 

6.  

 Hlavný kontrolór obce  Ladislav Tresa predložil prítomným Správu hlavného kontrolóra 

obce Rudník o vnútornej kontrolnej činnosti za II.polrok 2014, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

zápisnice. Uviedol, že je veľa neplatičov v obci, odporúča v spolupráci s JUDr. Horváthovou 

pripraviť postupne návrhy na platobné príkazy na súd, predtým však písomne vyzvať všetkých 

neplatičov k zaplateniu.  

 

7.  

 Starosta obce informoval, že žiadosť na ukončenie výstavby ČOV nebola schválená na  

Environmentálnom fonde Ministerstva životného prostredia. Výsledky sú zverejnené na 

internetovej stránke Ministerstva, písomne obec nedostala vyjadrenie a odôvodnenie, prečo 

žiadosť nebola schválená, podotkol, že žiadosť bola kompletná a obsahovala všetky potrebné 

náležitosti.  

 

8. 

 Starosta obce informoval, že sú pripravené nájomné zmluvy na prenájom kultúrneho 

domu za dohodnuté nájomné na športové činnosti stolný tenis, zumba a orientálne tance, ktoré sa 

doručia zodpovedným osobám na podpis. 

 

9.  

 Starosta obce informoval, že sa jednalo s pánom Sedlárom a dohodli sa na náprave 

nedostatkov, odstránenia zápachu zo záchodov a ich údržbe  Cafe bar Pohoda. 

 

10. 



 Starosta obce oslovil pána Ing. Gabriela Szaba Bartka na vypracovanie cenovej ponuky 

na zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby. Spracuváva pre nás zmluvne Požiarnu ochranu 

a BOZP. Náklady je treba zapracovať do rozpočtu obce.  

 

11. 

 Výkon obsluhy verejného vodovodu predložil poslancom obecného zastupiteľstva 

starosta obce, predloží všetky doklady do komisie pánovi Ing. Jozefovi Martošovi na riešenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva požadujú od starostu obce náplň práce, ktorú „vodár“ v obci 

Rudník vykonáva. 

 

12.  

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu s IK Tender Service, 

s.r.o. v zastúpení s Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou o poskytovaní služieb v oblasti verejného 

obstarávania. Poslanci sa informovali, koľko sa bude platiť, či sa platí paušálne. Platilo by sa     

25 EUR za každú začatú hodinu, a to v prípade, ak by obec cez elektronické trhovisko 

obstarávala.  

 

13.  

 V tomto bode programu sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli, že bude v rozhlase 

vyhlásené voľné pracovné miesto na pozíciu správcu multifunkčného ihriska. 

 

14.   Rôzne 

  

 Slovenský metrologický inšpektorát 

 Starosta obce informoval, že dňa 18.3.2015 bola vykonaná kontrola zo Slovenského 

metrologického inšpektorátu, kde boli skontrolované formálne náležitosti a fyzicky aj vodomer 

pri vodojeme, uviedol, že je potrebné nakalibrovať vodomer a otočiť ho.  

   

 

 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle 

zákona č. 307/2014 Z.z. 

 Hlavný kontrtolór obce Ladislav Tresa informoval predložil poslancom  vnútorný predpis 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z.z., zodpovednou osobou je HK obce Rudník a nadobúdajú účinnosť dňom 

podpísania štatutárnym zástupcom obce.  

 

VVS 

  Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby bolo prijaté uznesenie, 

kde poverujú starostu obce na predbežné jednanie s VVS, a.s. ohľadom odovzdania vodovodu do 

správy VVS, a.s. MUDr. Tóth uviedol, že v porovnaní napr.  obcou Poproč platíme 

niekoľkonásobne menej za odber vody. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že do 

jednania s VVS, a.s. je potrebné vstúpiť aj z dôvodu, či táto spoločnosť by mala do budúcna 

vôbec záujem spravovať vodovod v obci Rudník. Starosta obce pozve na jednanie osobu z VVS, 

a.s. a prizve k jednaniu všetkých poslancov.  

 

 MBM 

 MUDr. Imrich Tóth informoval, že dňa 30.4.2015 o 16.00 hodine sa uskutoční 40.ročník 

Májového behu mieru. Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o oslovenie podnikateľov 

a športových nadšencov k sponzorstvu. Poslanec Ján Novotný navrhol, že by mohol každý 

podnikateľ v obci sprispieť sumou 10 EUR, je treba ich osloviť.  



 

 IBV 

  Starosta obce odovzdal predsedovi stavebnej komisie Antonovi Migasovi súpis prác, 

ktoré je potrebné vykonať na výstavbu IBV. Požiadal Antona Migasa o spoluprácu pri výstavbe 

IBV. 

 

 Oplotenie pani Matilda Szabolová  

 Starosta obce informoval, že pani Matilda Szabolová písomne oznámila, že bude meniť 

staré oplotenie svojho dvora za nové, požiadal predsedu stavebnej komisie, aby dohliadol či sa 

nové oplotenie realizuje na pôvodnom mieste.  

  

15. Diskusia 

 

 V diskusii sa pán poslanec Anton Migas informoval, kto je zodpovedný za verejný 

vodovod monentálne. Starosta obce sa aj naďalej stará o vodovod, zodpovedná je obec. Ďalej sa 

informoval kto doteraz vykonával v obci pracovnú zdravotnú službu; má vedomosti o tom, že 

minimálne 2 ľudia z obce Rudník poskytujú tieto služby, napr. firma Haspotex – Ing. Miloš 

Hiblár, odporúča podporiť obyvateľov z našej obce, zistiť či tieto služby môžu byť obci 

poskytnuté lacnejšie.  

 Pán poslanec Milan Šturm sa vrátil k problematike výkonu obsluhy verejného vodovodu, 

žiada aby starosta spracoval denný, týždenný a mesačný výkaz prác „vodára“. Z radu občanov 

Ing. Oľga Kormošová uviedla, že v iných obciach, kde firma W-Control je prevádzkovateľom, 

ak nastane problém s vodovodom, starosta obce zavolá na riešenie prevádzkovateľa.  

 MUDr. Tóth navrhol, aby sa starostovi vrátila odmena 7,5 % k platu, aspoň do času, kým 

sa problematika „vodára“ nedorieši, pretože i naďalej sa stará o vodovod, je ako starosta obce 

zodovedný a je ochotný túto prácu vykonávať.  

 Ing. Oľga Kormošová vytkla chybu v zápisnici z predchádzajúceho zastupiteľstva v bode, 

kde sa prejednávalo schválenie príspevku na CVČ.  

 Pani zástupkyňa ZŠ s MŠ Rudník uviedla, že podľa nej je potrebné zamykať 

multifunkčné a detské ihrisko, na detskom ihrisku museli už niekoľkokrát upratovať výkaly po 

psoch.  

 Pán Jozef Ivanko upozornil na neporiadok pri vstupe do obce, na potrebu umiestniť 

v tejto časti smetný kôš, uviedol, že by bolo potrebné urobiť prechod pre chodcov pri cintoríne, 

starosta obce sa bude týmito pripomienkami zaoberať a uviedol, že pán Marián Drotár je 

naklonený tomu, aby vymenil pozemok pri hlavnej ceste za iný pozemok v obci, a v takom 

prípade bude môcť obec vystavať aj autobusovú zastávku na opačnej strane. Pán Ivanko uviedol, 

že v obci je veľa miest, kde v letných mesiacoch nie je pokosená tráva a aj z dôvodu alergií 

z kvitnúcich tráv by bolo vhodné sa zaoberať aj touto problematikou.  

 Pán Ladislav Krupeľák sa informoval, ako sa rieši jeho podnet na suseda Jána Theisa, 

starosta obce bude jeho podnet riešiť s právničkou obce JUDr. Darinou Horváthovou. 

 Pán Róbert Szabó sa informoval, či je vydané stavebné povolenie na kanalizáciu v obci. 

Bol oboznámený, že stavebné povolenie na ČOV je vydané, predĺžené a stavebné povolenie na 

kanalizáciu nie je vydané.  

 

16. Návrh a schválenie uznesení 

  

Prijaté uznesenia na 3. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 

25.3.2015 a to čísla 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 predniesol pán poslanec Ing. Tibor 

Szalona, člen návrhovej komisie. Uznesenia č. 21, 22 neboli prijaté. 

 



 

Uznesenie č. 13/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) schvaľuje program 3. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke . 

b) volí návrhovú komisiu v zložení:Ing. Tibor Szalona, Ján Novotný 

c) určuje za zapisovateľa zápisnice: Ing. Adriana Tóthová 

               za overovateľov zápisnice: Anton Migas, MUDr. Imrich Tóth 

 

Uznesenie č. 14/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

b e r i e   n a   v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadania obecného zastupiteľstva 

uskutočneného dňa 28.1.2015 

 

Uznesenie číslo  15/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e čerpanie rozpočtu obce Rudník za rok 2014  

 

Uznesenie číslo  16/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Rudník za rok 2014  

   

Uznesenie číslo  17/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Správu hlavného kontrolóra obce Rudník o kontrolnej činnosti za II.polrok 

2014  

 

Uznesenie číslo  18/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov (Kultúrny dom) s Ing. 

Andreou Tóthovou.  

 

Uznesenie číslo  19/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov (Kultúrny dom) 

s Telovýchovnou jednotou, poverenou osobou s Milanom Šturmom.  

 

Uznesenie číslo  20/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov (Kultúrny dom) s Mgr. 

Evou Wlachovou.  

 

Uznesenie číslo  21/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s ú h l a s í  s uzatvorením zmluvy s Ing. Gabrielom Szabó Bartkom na výkon pracovnej 

zdravotnej služby na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 11.3.2015.     

         Nebolo prijaté 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie číslo  22/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Zmluvu č. 3/2015 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania – 

poradenstvo a realizácia postupov verejného obstarávania.  

         Nebolo prijaté 

Uznesenie číslo  23/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle 

zákona č. 307/2014 Z.z.  

 

Uznesenie číslo  24/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

p o v e r u j e starostu obce Rudník Vladimíra Kišdučáka jednať s VVS, a.s. ohľadom 

možnostiach odovzdania verejného vodovodu do správy VVS, a.s.  

 

 

10. Záver 

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

 

 

Rudník, 25.3.2015 

 

Vladimír Kišdučák  Anton Migas 

starosta obce  overovateľ zápisnice 

 

MUDr. Imrich Tóth  Ing. Adriana Tóthová 

overovateľ zápisnice  zapisovateľka 

 


