Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 287/1/2016

Zápisnica
z 12. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18. mája 2016
v zasadačke Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

Vladimír Kišdučák, starosta obce
Anton Migas, Ing. Tibor Szalona, Ing. Jozef Martoš, Marián Cibrík poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce
Rudník
Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová, JUDr. Darina Horváthová –
právnička obce, Darina Gamráthová – ekonómka obce, občania obce
Rudník podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Milan Šturm, MUDr. Imrich Tóth, Ján Novotný

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Záverečný účet (ZÚ) obce za rok 2015, stanovisko HK k ZÚ
Výročná správa obce za rok 2015
Správa HK z kontroly čerpania finančných prostriedkov, miezd a pracovného zaradenia
zamestnancovZŠ s MŠ v Rudníku
Ţiadosť Ing. Kormoša a manţelky o odkúpenie parcely č. 637/7 v kat. území Rudník, stanovisko
HKO k moţnému odpredaju obecného majetku
Informácie starostu k aktuálnemu stavu MAS Rudohorie, o.z.
Výberové konanie na Odstraňovanie havárií a porúch na obecnom vodovode
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2020
Protest prokurátora proti čl. 4 VZN Obce Rudník č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a zneškodňovaní ţúmp
Odstúpenie od zmluvy o dielo so spoločnosťou ROTO SK, spol. s.r.o.
Majetkové priznania vedúcich zamestnancov obce a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ v Rudníku
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2016
Návrh VZN Obce Rudník č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach Trhový poriadok
Čiastočná správa HK z kontroly o výbere daní a poplatkov
Interpelácie poslancov
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Záverečný účet (ZÚ) obce za rok 2015, stanovisko HK k ZÚ
Výročná správa obce za rok 2015
Správa HK z kontroly čerpania finančných prostriedkov, miezd a pracovného zaradenia
zamestnancov ZŠ s MŠ v Rudníku
Ţiadosť Ing. Kormoša a manţelky o odkúpenie parcely č. 637/7 v kat. území Rudník, stanovisko
HK k moţnému odpredaju obecného majetku
Informácie starostu k aktuálnemu stavu MAS Rudohorie, o.z.
Výberové konanie na Odstraňovanie havárií a porúch na obecnom vodovode
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2020
Protest prokurátora proti čl. 4 VZN Obce Rudník č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a zneškodňovaní ţúmp
Odstúpenie od zmluvy o dielo so spoločnosťou ROTO SK, spol. s.r.o.
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2016
Návrh VZN Obce Rudník č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach Trhový poriadok
Čiastočná správa HK z kontroly o výbere daní a poplatkov
Interpelácie poslancov
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

1.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril a viedol p. Kišdučák, starosta obce.
Konštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OcZ je uznášaniaschopné.
2.
Návrh programu bol poslancom a HKO zaslaný spolu s pozvánkou. Na odporúčanie
HKO starosta poţiadal prítomných poslancov o schválenie návrhu programu s vypustením bodu
č. 14, kvôli neprítomnosti predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. MUDr. Tótha.
Iné pripomienky a návrhy na zmenu sa nevyskytli. Za upravený program hlasovali všetci
prítomní poslanci.
Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Ing. Szalonu a p. Cibríka, za zapisovateľku p. Bc.
Ľubomíra De Sousa Marques Tresovú.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. Ing. Martoša a p. Migasa, ktorí boli
obecným zastupiteľstvom zvolení.

4.
Kontrolu uznesení z 11. zasadania OZ uskutočneného dňa 17.02.2016, čísla
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 predniesol p. Ing. Martoš.
5.
Starosta obce predloţil poslancom Návrh záverečného účtu Obce Rudník za rok 2015 a
udelil slovo HKO, aby k nemu predniesol svoje stanovisko. HKO vo odbornom stanovisku
konštatoval, ţe Návrh ZÚ Obce Rudník za rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., zohľadňuje aj
ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce
bol rozpočet obce na rok 2015, schválený obecným zastupiteľstvom 10.12.2014 uznesením číslo
272/12/2014 a bol trikrát zmenený. Výsledkom hospodárenia Obce Rudník v roku 2015 je
prebytok v hodnote +21.770,00 Eur. Záverom HKO vo svojom stanovisku odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť ZÚ bez výhrad. Poslanci to zobrali na vedomie.
K bodu prebehla následne diskusia.
P. Ing. Szalona súhlasil s dôleţitosťou ZÚ a jeho schválenia, tieţ ocenil odbornosť jeho
spracovania. Zároveň však vyslovil svoju pripomienku k poloţke “platy“ a vyjadril svoj úmysel
schváliť ZÚ s výhradou. HKO ho vyzval, aby svoju výhradu náleţite odôvodnil (aj písomne).
V prebiehajúcej diskusii k téme bolo uvedené, ţe skutočné prečerpanie, ku ktorému došlo, čo sa
platov týka, je 1.637,00 Eur. HKO poukazoval na to, ţe rozpočet ako taký je ţivý nástroj
a podstatné je vyhnúť sa schodku.
Slovo bolo udelené aj ekonómke obce p. Gamráthovej, ktorá poukázala na fakt, ţe Návrh ZÚ bol
od 20.04.2016 prístupný verejnosti a nijaké pripomienky k nemu neboli. Vyjadrila svoju ochotu
poslancom, v prípade záujmu alebo potreby, vysvetliť spôsoby účtovania, presuny poloţiek
finančných prostriedkov resp. byť prítomná na finančných komisiách. Návrh ZÚ je podľa jej
názoru úspechom pre obec Rudník.
P. Migas uviedol o.i. aj to, ţe jemu nevyhovuje komunikácia resp. jej načasovanie, pretoţe je
podľa neho uţ neskoro rozoberať čerpania, ktorými je potrebné sa zaoberať počas roka a to
pomocou rôznych rozpočtových nástrojov. Je fakt, ţe účtovníctvo je v poriadku.
P. Ing. Szalona konštatoval, ţe chod obecného úradu predstavuje najväčší výdaj, a preto sa
zameral na túto poloţku. HKO v reakcii na to uviedol, ţe z beţných výdavkov rozpočtu mzdy
predstavujú necelých 31%.
Starosta dal po ukončení diskusie o návrhu hlasovať. Zo záverov hlasovania bolo zrejmé, ţe
hlasovanie o ZÚ neprebehlo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a jeho
prerokúvavanie sa presúva do ďalšieho zasadania, nakoľko ZÚ musí byť do 30.06.2016
schválený.
6.
Keďţe na tomto rokovaní OcZ k ZÚ za rok 2015 nebolo prijaté uznesenie, tento bod bol
so súhlasom poslancov vypustený.
7.
HKO predloţil prítomným Správu hlavného kontrolóra Obce Rudník z kontroly čerpania
finančných prostriedkov, miezd a pracovného zaradenia zamestnancov ZŠ s MŠ v Rudníku,
v ktorej uviedol, ţe neboli zistené nedostatky z hľadiska pracovného zaradenia zamestnancov
ako aj ich platových zatriedení a mzdového ohodnotenia, poukázal však efektivitu vynakladania
finančných prostriedkov.

P. Szalona reagoval, či boli prijaté nejaké opatrenia na zlepšenie efektivity. HKO konštatoval, ţe
všetko bolo zákonné ako aj na obecnom úrade. Starosta odporučil, aby boli poslanci
oboznámení so systémom presúvania financií na zasadaniach finančných komisií. Prítomní
poslanci správu vzali na vedomie.
8.
Ţiadosťou p. Ing. Kormoša a Ing. Kormošovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce
Rudník sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo v tomto bode programu. Ţiadosť bola na obecný úrad
doručená 21.03.2016. Jedná sa parcelu odčlenenú geometrickým plánom č. 36583600-251/2010
overeným Správou katastra Košice-okolie dňa 23.11.2010 pod číslom 225/2010 ako reg. „C“ KN
parcelné číslo 637/7 o výmere 79m2 v k.ú. Rudník. I napriek tomu, ţe sa situácia týkajúca sa
pozemkov manţelov Kormošovcov na obecnom zastupiteľstve uţ v minulosti preberala, k slovu
sa dostala prítomná právnička obce a oboznámila najmä nových poslancov s jej doterajším
vývinom. Na to aby sa situácia uzavrela, odporúča schváliť zámer odpredaja i s vecným
bremenom, tak ako sa to udialo aj u iných obyvateľov v podobnej situácii. Na otázku p. Migasa,
ktorý chcel vedieť v akom stave je predmetná vec na súde, JUDr. Horváthová uviedla, ţe zatiaľ
bolo vytýčené prvé pojednávanie a jedná sa tu o zdĺhavú záleţitosť.
K uvedenej ţiadosti svoje vyjadrenie predloţil i HKO, v ktorom o.i. uviedol, ţe stavba oplotenia
je zrealizovaná na uvedenej parcele, čiţe na cudzom pozemku, bez súhlasu vlastníka pozemku
a tieţ je v rozpore s územným plánom obce Rudník. Daná parcela je v časti ÚPN-O určená ako
pozemok pre prístupovú a obsluţnú komunikáciu, pre realizáciu trás vodovodného potrubia,
zberača kanalizačnej siete a realizáciu nových rozvodov STL plynu. Vzhľadom k uvedeným
dôvodom v závere odporúča obecnému zastupiteľstvu zváţiť pre obec výhodnosť a vhodnosť
odpredaja predmetnej parcely, nakoľko zo strany obce nie sú dôvody osobitného zreteľa
v zmysle zákona č. 138/91 Zb o obecnom majetku, aby obec musela parcelu predať. V prípade,
ţe OcZ schváli zámer odpredaji uvedenej nehnuteľnosti priamo určenej osobe, musí postupovať
v zmysle zákona o obecnom majetku a podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Rudník VZN č. 1/2012.
Právnička ešte o.i. upozornila na potrebu zrušenia pôvodného uznesenia z roku 2012. Následne
starosta dal prítomným hlasovať a poslanci zrušenie uznesenia schválili. Poslanci hlasovali aj za
schválenie zámeru na odpredaj predmetnej parcely.
9.
V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov o aktuálnom stave Regionálneho
zdruţenia Rudohorie a o potrebe vkladu 1.200,00 € zo všetkých 17 obcí patriacich do zdruţenia.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
10.
V tomto bode starosta oboznámil prítomných o uskutočnení výberového konania na
Odstraňovanie havárií a porúch na obecnom vodovode, ktoré sa zrealizovalo vo februári a marci 2016.
Výberové konanie bolo zastrešené firmou IK Tender Service s.r.o. a zo zúčastnených uchádzačov sa
úspešným stala firma K&M&D, s.r.o. so sídlom v Moldave nad Bodvou. Poslanci uvedenú skutočnosť
vzali na vedomie.

11.
Poslancom bol predloţený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudník na roky
2016-2020, ktorý predstavuje jeden z kľúčových dokumentov pre riadenie miestnej samosprávy v oblasti
jej regionálneho rozvoja a vychádza z poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb miestnych
obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v obci Rudník. Starosta
dal o programe hlasovať a program bol schválený.

12.
Starosta informoval prítomných o Proteste prokurátora proti čl. 4 VZN Obce Rudník č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní ţúmp. Poslanci následne protestu prokurátora
vyhoveli a predmetnú časť čl. 4 všeobecne záväzného nariadenia zrušili.

13.
V bode 13 starosta informoval o tom, ţe obec odstúpila od zmluvy o dielo so spoločnosťou
ROTO SK, spol. s.r.o., nakoľko obec nezískala finančné prostriedky – dotáciu v plnej poţadovanej

výške na dokončenie predmetu diela. Informácia bola poslancami vzatá na vedomie.
14.
Poslancom bol prezentovaný návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.
2/2016, pri ktorom dochádza k zníţeniu celkových príjmov o sumu 2.100,00 Eur. Zníţenie
beţných príjmov sa musí vykonať z dôvodu duplicitného zaradenia poloţky “školné“ vo výške
2.100,00 Eur v beţných príjmoch v časti príjmov rozpočtu obce ako aj v beţných príjmoch
rozpočtu základnej školy v zmysle metodického usmernenia vydaného metodičkou pre obce
z Ministerstva financií SR. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016, o ktorom dal starosta hlasovať, bolo
poslancami schválené.
15.
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom VZN Obce Rudník č. 1/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach, teda trhový
poriadok. O uvedenom bode dal starosta hlasovať. Poslanci návrh schválili.

16.
Slovo bolo udelené HKO, ktorý prítomným predloţil čiastočnú správu z kontroly
o výbere daní a poplatkov pre zabezpečenie plnenia daňových príjmov ako aj prehľady
o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch. V nej HKO konštatoval, ţe kontrolou neboli zistené
závaţné nedostatky zo strany obecného úradu, zároveň však uviedol, ţe výber daní nie je plynulý
a vyskytujú sa neplatiči zo sociálne slabších rodín, PO podnikateľov ale aj takých, čo
pravdepodobne úmyselne neplatia dane a poplatky. Takisto poukázal na moţnosť zverejnenia
zoznamu daňových dlţníkov, ale len v zmysle zákona o správe daní – daňového poriadku, t.j.
rešpektovať tzv. daňové tajomstvo. V závere HKO odporúčal dôsledné administratívne
spracovávanie daňovej agendy. P. Ing. Szalona opätovne spomenul vplyv a význam zoznamu
daňových dlţníkov na verejnosť. Správa poslanci zobrali na vedomie.
17.

Interpelácie poslancov

Slova sa ujal p. Ing. Szalona. Informoval prítomných o výsledkoch finančnej komisie,
ktorá sa uskutočnila 03.05.2016, medziným aj o platoch starostu a HKO na rok 2016.
18.

Rôzne

Cyklistické preteky
Starosta obce informoval prítomných o cyklopretekoch, ktoré sa budú konať 21.-22.05.2016. Cez
Rudník budú pretekári prechádzať v nedeľu t.j. 22.05. Obec bola oslovená zo strany

organizátorov pretekov a poţiadaná o výpomoc finančnú ako aj personálnu. S finančnou
podporou obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo, s personálnou áno. Obec zabezpečí dobrovoľníkov
na dohliadanie bezpečnosti a regulovanie premávky.
Ţiadosť o poskytnutie priestorov na cvičenie
Starosta ďalej oboznámil obecné zastupiteľstvo o ţiadosti p. Matúša Hodermarského, v zastúpení
záujemcov z radov mládeţe, o poskytnutie priestorov na cvičenie a to konkrétne v budove so
súpisným číslom 254 – kolkáreň a nadstavba, ktorá je majetkom obce. Ţiadosť bola na obecný
úrad doručená 06.05.2016. Starosta uviedol, ţe predmetné priestory sú uţ vlastne poskytnuté
a v súčasnosti ich cvičiaci aj vyuţívajú. Nakoľko vhodnejšie priestory nie sú k dispozícii
a takisto neexistuje nijaký iný váţny záujemca o prenájom, môţu tam zatiaľ ostať.
Ţiadosť p. Almášiovej o zavedenie pravidelného autobusového spojenia
Obecný úrad ţiadosť p. Almášiovej zaevidoval 26.02.2016 a starosta obce ţiadosť bezodkladne
adresoval na Eurobus, a.s., ktorý ju prehodnotil. Odpoveď bola zaslaná p. Almášiovej. Vo
svojom vysvetlení spoločnosť Eurobus, a.s. uvádza, ţe priame autobusového spojenia z Rudníka
do Moldavy nad Bodvou, je z jej pohľadu neefektívne a moţnosť riešenia by bola iba na náklady
obce po skúšobnú dobu 1 mesiaca, kde by sa opodstatnenosť zistila.
Ţiadosť p. Bc. Malika o pripojenie na vodovod
Pán Malik má záujem o stavbu rodinného domu v obci Rudník a z tohto dôvodu sa obrátil na
stavebný úrad v obci. Jeho ţiadosť spolu s potrebnými dokumentmi bola odoslaná na W-control,
s.r.o. sídliacu v Poprade, ktorá sa ňou zaoberá.
Plat za rok 2015
Starosta ďalej prečítal prítomným výšku mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015, ktorá
podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla hodnotu 883,00 Eur.
Plaketa predsedu KSK
Prítomní boli starostom informovaní o moţnosti zaslania návrhov na udelenie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja. P. Ing. Szalona navrhol p. MUDr. Tótha.

19.

Diskusia

Z radov poslancov sa do diskusie nikto neprihlásil. Starosta udelil slovo prítomným
občanom.
P. Kontúrová
Vyslovila svoje pripomienky k plánovanému predaju pozemku a spomenula aj to, ako údajne aj
ona sama podvodne prišla o svoj pozemok. Nabádala poslancov k iniciatíve pri riešení
problémov v obci. Jej ďalšie príspevky do diskusie sa netýkali bodov programu.
P. Štark
P. Štark sa na margo vyberania daní zmienil o svojej vlastnej situácii týkajúcej sa vyrúbenej dane
z nehnuteľností, ktorú obdrţal. Je presvedčený o nesprávnosti výmery na jeho daňovom priznaní
a nakoľko je so stavom nespokojný, informoval obecné zastupiteľstvo o svojom zámere
nevyplatiť predmetnú daň, aţ pokiaľ sa situácia nevyjasní. P. starosta, poslanci i HKO mu
jednoznačne odporučili stav riešiť a komunikovať naďalej vo veci s obecným úradom.

P. Szalonová (ako zástupkyňa školy)
Vo svojom príspevku do diskusie predniesla svoje pripomienky a názory k problematike školy
a k správe HKO z kontroly čerpania finančných prostriedkov, miezd a pracovného zaradenia
zamestnancov ZŠ s MŠ v Rudníku. Vyjadrila svoje súhlasné stanovisko k správe , ale nesúhlasné
k spôsobu jej prezentovania. Poukázala na potrebu školy v obci a na primerané platové
ohodnotenia, ktoré zamestnanci školy majú. HKO jej v reakcii nato, opätovne prečítal úsek zo
správy, v ktorej sa uvádza, ţe nedostatky z hľadiska zákonnosti mzdových čerpaní zistené
neboli. Starosta p. Szalonovú aj prítomných ubezpečil, ţe nikto nemá záujem o rušenie školy
a spomenul racionalizáciu školstva, ktorá nás v budúcnosti pravdepodobne čaká.

20.

Návrh a schválené uznesenia

Prijaté uznesenia na 12. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa
18.05.2016 a to čísla: 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91, ktoré
boli
priebeţne
schvaľované za kaţdým prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 78/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a)
s c h v a ľ u j e program 12. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného
v pozvánke ako návrh s vypustením bodu 14
počet
Mená poslancov
Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

b)

Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Šturm, MUDr. Tóth, Novotný

v o l í návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Jozef Martoš,
počet
Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Anton Migas

Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Neprítomní:
3
Šturm, MUDr. Tóth, Novotný
c)
u r č u j e za overovateľov zápisnice:
Ing. Tibor Szalona Marián Cibrík
Za zapisovateľku zápisnice:

Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová

Uznesenie číslo 79/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ

Uznesenie číslo 80/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e Stanovisko HKO k ZÚ Obce Rudník za rok 2015
Uznesenie číslo 81/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e Správu HKO z kontroly čerpania finančných prostriedkov, miezd
a pracovného zaradenia zamestnancov v ZŠ s MŠ Rudník
Uznesenie číslo 82/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Zámer na predaj parcely č. 637/7 v kat. území Rudník ţiadateľom Ing.
Kormošovi a manţelke priamym predajom za podmienky zriadenia vecného bremena, ktoré
bude detailne popísané v zmluve o predaji pozemku.

počet
Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Mená poslancov
Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Šturm, MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 83/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e Informácie starostu k aktuálnemu stavu občianskeho zdruţenia MAS
Rudohorie, o.z.
Uznesenie číslo 84/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e Uskutočnenie výberového konania na odstraňovanie havárií a porúch
na obecnom vodovode – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v mesiaci
február, marec 2016
Uznesenie číslo 85/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Spracovaný dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2016-2022

počet
Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Mená poslancov
Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Šturm, MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 86/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
V y h o v u j e Protestu prokurátora č. Pd 45/16/8806-6 a r u š í v článku 4 VZN Obce
Rudník č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu ţúmp
znenie vety: Vlastník resp. uţívateľ ţumpy je povinný uchovať originály dokladov
o zneškodnení obsahu ţumpy po dobu 3 rokov odo dňa zneškodnenia obsahu ţumpy a na
vyţiadanie poverených zamestnancov Obce Rudník preukázať likvidáciu obsahu ţumpy.
počet
Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Mená poslancov
Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Šturm, MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 87/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e Odstúpenie od zmluvy o dielo so spoločnosťou ROTO SK, spol.
s.r.o. uzatvorenej dňa 23.03.2010 v znení jej dodatku č.1 zo dňa 15.09.2011 a dodatku č.2 zo dňa
20.11.2012 a to z dôvodu, ţe obec nezískala finančné prostriedky – dotáciu v plnej poţadovanej
výške na dokončenie predmetu diela.
Uznesenie číslo 88/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2016
počet
Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Mená poslancov
Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Šturm, MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 89/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e VZN Obce Rudník č.1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
sluţieb na trhových miestach
počet
Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Mená poslancov
Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Šturm, MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 90/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e Čiastočnú správu HKO z kontroly o výbere daní a poplatkov

Uznesenie číslo 91/05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e zrušenie uznesenia číslo 102/05/2012

počet
Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

20.

Mená poslancov
Ing. Martoš, Migas, Ing. Szalona, Cibrík

Šturm, MUDr. Tóth, Novotný

Záver

Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 19.05.2016
Napísala: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová
Overovatelia zápisnice:
Marián Cibrík
Ing. Tibor Szalona

............................................
............................................

Vladimír K i š d u č á k
starosta obce

