Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 918/2015

Zápisnica
z 10. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30. decembra 2015
v zasadačke obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

Vladimír Kišdučák, starosta obce
MUDr. Imrich Tóth, Anton Migas, Ing. Tibor Szalona, Milan Šturm, Ing.
Jozef Martoš, Marián Cibrik - poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav
Tresa – hlavný kontrolór obce Rudník
Neprítomný: Ján Novotný
Ing. Adriana Tóthová – zapisovateľka, Ľudmila Szalonová – ZŠ s MŠ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2015
Rozpočet Obce Rudník na rok 2016, 2017, 2018
Schválenie uznesenia
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, požiadal o doplnenie
bodu programu o bod č. 6 Diskusia. Za takto predložený program hlasovali 6 poslanci.
2.
Starosta určil za zapisovateľku Ing. Adrianu Tóthovú, za overovateľov zápisnice určil
pánov poslancov: Milan Šturm, Marián Cibrík.
3.
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol zvoliť pánov poslancov: MUDr. Imrich Tóth,
Ing. Tibor Szalona, ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2015. Ing. Tibor Szalona, že príjem daní z pozemkov v príjmovej
časti je rovnaký ako sumár navýšených položiek vo výdajovej časti a rozpočet rok a2015 je takto
vyrovnaný.

5.
V tomto bode programu starosta obce informoval, že bolo zvolané stretnutie poslancov
k prejednaniu rozpočtu obce Rudník. Ing. Szalona informoval, že z položky platy a mzdy sa
presunuli finančné prostriedky na položku kapitálové výdavky. Informoval, že chod obecného
úradu bude zabezpečený aj chod ZŠ s MŠ. Bude žiadať po skúsenostiach z minulých období po
štvrťroku odsledovať ako sa plní rozpočet obce, cez uloženie úlohy HK skontrolovať čerpanie
položky mzdy.
Hlavný kontrolór vo svojom stanovisku k rozpočtu obce uviedol, že už bol dodržaný
rozpočtový proces, zúčastnili sa ho subjekty v zmysle zásad o nakladaní s finančnými
prostriedkami a prerokovali rozpočet obce Rudník a ZŠ s MŠ po jednotlivých kapitolách, na
základe toho odporúčal predložený rozpočet obec Rudník prijať.
6. Diskusia
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Znalecký posudok od pána
Mgr. Mariána Drotára na pozemok, ktorý má záujem Obec Rudník odkúpiť. Poslanci obecného
zastupiteľstva sa dohodli, že budú jednať s pánom Mgr. Drotárom vo veci odkúpenia predmetnej
nehnuteľnosti.
V závere MUDr. Imrich Tóth uviedol, že v poslednom období sa vyskytlo niekoľko
hanlivých anonymov na činnosť poslancov a obecného úradu. Požiadal poslancov obecného
zastupiteľstva, aby sa nezapájali a neboli nápomocní pri rozširovaní hanlivých anonymov, ktoré
sú predmetom šetrenia polície.
7. Návrh a schválenie uznesení
Prijaté uznesenia na 10. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa
30.12.2015 a to čísla 62, 6 3, 64 predniesol pán poslanec MUDr. Imrich Tóth, člen návrhovej
komisie.
Uznesenie č. 62/12/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) schvaľuje program 10. verejného zasadania obecného zastupiteľstva s doplnením bodu č. 6
Diskusia.
b) volí návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Imrich Tóth, Ing. Tibor Szalona
Uznesenie č. 63/12/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Navýšenie bežných príjmov
41 121001
SPOLU :

Daň z pozemkov

+ 10.630,00 Eur
10.630,00 Eur

Navýšenie bežných výdavkov
41 0111 611
41 0111 631001

Tarifný plat
Cestovné náhrady

+ 3.280,00 Eur
+ 250,00 Eur

41 0111 633006
41 0111 633009
41 0111 635002
41 0111 637004
41 0111 637016
41 0111 637012
41 0111 642001
41 0630 635006
41 0640 635006
41 0820 633011
SPOLU :

Všeobecný materiál
Knihy, časopisy
Údržba výpočtovej techniky
Všeobecné služby
Prídel do Sociálneho fondu
Poplatky
Transfery občianskemu združeniu
Údržba objektov, verejný vodovod
Údržba objektov, verejné osvetlenie
Potraviny

+ 780,00 Eur
+ 160,00 Eur
+ 320,00 Eur
+ 1.600,00 Eur
+ 140,00 Eur
+ 180,00 Eur
+ 60,00 Eur
+ 1.800,00 Eur
+ 1.800,00 Eur
+ 260,00 Eur
10.630,00 Eur

Uznesenie číslo 64/12/2015
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

Uznesenie číslo 65/12/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
13. Záver
Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 30.12.2015
Vladimír Kišdučák
starosta obce

Milan Šturm
overovateľ zápisnice

Marián Cibrik
overovateľ zápisnice

Ing. Adriana Tóthová
zapisovateľka

