
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu: 730/2015 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

zo 6. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.septembra 2015 

v zasadačke obecného úradu v Rudníku 

 

 

Prítomní:  Vladimír Kišdučák, starosta obce  

MUDr. Imrich Tóth, Anton Migas, Ján Novotný, Ing. Tibor Szalona, 

Milan Šturm, Ing. Jozef Martoš - poslanci obecného zastupiteľstva, 

Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce Rudník 

 

Neprítomný - Marián Cibrik 

 

Ing. Adriana Tóthová – zapisovateľka,  JUDr. Darina Horváthová – 

právnička obce, 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 Rudník za obdobie 01.-08. 2015 

6. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

7. Individuálna výročná správa Obce Rudník za rok 2014 

8. Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Rudník za 1. polrok 2015 

9. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie : rok 2014 

10. Návrh na schválenie Štatútu Obce Rudník 

11. Dofinancovanie Farmfestu Nováčany 

12. Schválenie prípravy výberového konania na projekt „Zateplenie ZŠ s MŠ Rudník“ 

13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

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, navrhol vložiť ako bod 

č. 9. – Správu o výsledkoch kontroly za obdobie: rok 2014, požiadal o prípadné pripomienky 

k programu  rokovania, alebo  iné návrhy na zmenu programu. Za takto predložený program 

hlasovali 4 poslanci. Za hlasovanie uznesení samostatne, hlasovali všetci prítomný poslanci (6).  

 



2. 

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

pánov poslancov: Ing. Tibor Szalona, Anton Migas. 

 

3.   
 Starosta obce do návrhovej komisie navrhol zvoliť pánov poslancov: MUDr. Imrich Tóth, 

Milan Šturm, ktorí boli obecným  zastupiteľstvom zvolení. 

 

4.  

 Kontrolu uznesení z 5. zasadania obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 24.6.2015, 

čísla 25, 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 predniesol MUDr. Imrich Tóth. 

 

5., 6.  

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Čerpanie rozpočtu Obce 

Rudník za obdobie 01.- 08.2015.  Predseda finančnej komisie Ing. Tibor Szalona informoval, že 

v pondelok 21.09.2015 zasadala finančná komisia, čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným 

rozpočtom, pripravované zmeny rozpočtovým opatrením boli prejednané na komisii. Ing. 

Szalona predniesol všetky návrhy na zmenu rozpočtu aj s komentárom, ktorý pripravila pani 

ekonómka Darina Gamráthová.  

 

7.  

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Výročnú správu obce za rok 

2014, ktorá bola vypracovaná na základe požiadavky audítorky a zaslaná na overenie súladu 

výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou v zmysle § 23ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. 

v znení n.p. 

 

8. 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ 

Rudník 205. Ing. Tibor Szalona vysvetlil, že príjmy ZŠ s MŠ sú zložené z originálnych 

a prenesených kompetencií, výdaje – mzdy a služby (platy učiteľov, energie, školské potreby),  

v I. polroku nemali kapitálové výdaje.  

 

9.  

 Hlavný kontrolór Ladislav Tresa informoval poslancov obecného zastupiteľstva 

o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a vedenia účtovníctva v ZŠ s MŠ 

Rudník za obdobie: rok 2014. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 

II.polrok 2015 v čase od 21.8.2015 do 31.8.2015. Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom 

subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov 

vydaných na ich základe. Taktiež neboli zistené významné nesprávnosti vo vedení účtovníctva, 

na drobné administratívne a formálne chyby boli upozornení. V dôsledku toho sa protokol 

o výsledku kontroly nevypracuje. Kontrolou bolo odporúčané do ďalšieho účtovného obdobia od 

roku 2016, oddeliť účtovné doklady ŠJ a viesť ich osobitne registrované. Kontrolou bolo ďalej 

zistené, že nie je vykonaný audit účtovnej závierky ZŠ s MŠ ako RO, je preto potrebné pre 

ďalšie obdobie, aby RO zabezpečila vykonávanie auditu, prípadne v spolupráci s Obecným 

úradom Rudník. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie : rok 2014 je neoddeliteľnou súčasťou 

zápisnice.  

 

10. 

 Starosta obce v tomto bode programu požiadal poslancov obecného zastupiteľstva 

o prípadné pripomienky k spracovanému štatútu Obce Rudník a požiadal o jeho schválenie.    



 

11. 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva požiadavku spoločnosti MAS 

Rudohoria  a Ageo, o.z. na dofinancovanie Farmfestu, ktorý sa konal v júni 2015 v obci 

Nováčany.  

 

12.  

 Starosta obce informoval o zverejnenej výzve na Environmentálnom fonde: Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania. Maximálna výška dotácie je 

200.000,- EUR,  spolufinancovanie obce je 5%.  

 

13.   

 Predseda komisie na ochranu verejného záujmu MUDr. Imrich Tóth informoval, že 

v pondelok 21.09.2015 zasadala komisia na ochranu verejného záujmu, na ktorej sa poslanci 

obecného zastupiteľstva oboznámili s obsahom podaných Oznámení o funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov pri výkone funkcií verejných funkcionárov a to starostu obce 

Vladimíra Kišdučáka, hlavného kontrolóra Ladislava Tresu a riaditeľky ZŠ s MŠ Rudník 

Gabriely Horňákovej. Oznámenia boli podané v zákonom stanovenej lehote, k 31.3.2015, boli 

skontrolované a boli v predpísanej forme. Kontrolou neboli zistené nezrovnalosti a neprimerané 

rozdiely vo výškach majetkov jednotlivých funkcionárov, ktoré by nezodpovedali ich legálnym 

príjmom a mohli by poukazovať na nezákonné zisky a nelegálny majetkový prospech z titulov 

verejnej funkcie. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 21.9.2015 

je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.    

 

14. Rôzne 

 Starosta obce v tomto bode požiadal pána poslanca Antona Migasa o spoluprácu pri 

riešení stavebných pozemkov, bola podaná na obecný úrad ďalšia žiadosť o pridelenie pozemku 

od pána Vincenta Krupeľáka. Zároveň požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby pri 

príprave rozpočtu na rok 2016 počítali s pripojením novej vetvy vodovodného potrubia k pánovi 

Martinovi Hegedušovi a Jánovi Novotnému, nakoľko obaja podali žiadosti na obecný úrad 

o napojenie. Ing. Szalona požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o návrhy na prípravu 

rozpočtu ešte v mesiaci október, aby v decembri bol prejednaný rozpočet na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a následne v decembri pripravený na schválenie.  

 Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil pán Mgr. Marián Drotár, s ktorým pán 

starosta jednal o zámene pozemku alebo predaji pozemku obci Rudník. Jedná sa o pozemok pri 

hlavnej ceste, kde by bolo potrebné vybudovať autobusovú zastávku aj s odbočovacím pruhom. 

Miestna akčná skupina Rudohorie pripravuje v spolupráci so starostami obcí stratégiu na 

najbližšie roky a v pláne bude pravdepodobne aj vybudovanie autobusových zastávok. Starosta 

obce bude jednať s pánom Mgr. Mariánom Drotárom o predmetnom pozemku o výmere 800 m2, 

pričom pre pána Mgr. Drotára by bol výhodnejší predaj ako zámena pozemku.  

  

15. Diskusia 

 

 Ing. Szalona upozornil na výjazd na hlavnú cestu na hornej ulici pri dome pána Kudláča. 

Starosta obce informoval, že pán Kudláč bol písomne vyzvaný na orezanie  a úpravu vysadených 

kríkov, aby bol prehľadný výjazd na cestu. Bude situáciu riešiť prostredníctvom komisie. Pán 

Ing. Szalona uvítal osadenie meračov rýchlosti a taktiež prechody pre chodcov pri cintoríne 

a autobusovej zastávke.  

 Pán poslanec Anton Migas nesúhlasil s rozpočtovým opatrením v položke na 

dofinancovanie Farmfestu, ďalej sa informoval či má starosta obce nárok poberať stravné lístky. 



JUDr. Horváthová vyvetlila, že v zmysle čl.33 Kolektívnej zmluvy  je rozšírený okruh fyzických 

osôb, ktorým sa zabezpečuje stravovanie, a to o starostov, s rozdielom, že im neprináleží 

príspevok zo sociálneho fondu ako u ostatných zamestnancov. Pán poslanec Anton Migas sa 

informoval o pokute zo Slovenského metrologického inšpektorátu, starosta obce vysvetlil, že 

pokuta bola obci uložená za nesprávnu montáž vodomerného ventilu namontovaného už pri 

výstavbe vodojemu, v roku 2015 bola závada zistená, odstránená, namontovaný nový 

vodomerný ventil.  

 Starosta obce zodpovedal aj otázky poslancov ohľadom pretlakového ventilu, montáž je 

v príprave, bude sa montovať do pôvodnej šachty nad obcou, kde sa spája vetva sv. Anny 

a Ferdinanda. Starosta obce požiadal, že do rozpočtu obce je treba počítať s realizovaním 

montáže vodomerov.  

 Poslanec Ing. Jozef  Martoš žiadal uskutočňovať zasadnutia obecného zastupiteľstva so 

začiatkom o 19.00 hodine ako bolo dohodnuté. Informoval, že v ZŠ s MŠ na rodičovskom 

združení riešili rodičia detí a učitelia ZŠ s MŠ plavecký výcvik detí I.- IV.ročníka. Navrhol 

starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva možnosť financovania plaveckého výcviku 

detí ZŠ s MŠ Rudník z obecných prostriedkov. Bude zisťovať náklady na plavecký výcvik. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa touto pripomienkou budú zaoberať pri tvorení rozpočtu na 

rok 2016, no zrealizovanie plaveckého výcviku a zodpovednosť za bezpečnosť detí zabezpečí ZŠ 

s MŠ Rudník. Ing. Jozef Martoš navrhol poslancom obecného zastupiteľstva vytvoriť investičný 

plán a dohodnúť sa na prioritách, požiadal starostu obce, aby zvolal stretnutie v priebehu mesiaca 

október. Informoval poslancov, že na jeho adresu bol zaslaný anonymný list – sťažnosť na 

činnosť poslancov, ktorým sa poslanci obecného zastupiteľstva nezaoberali z dôvodu, že bol 

zaslaný anonymne.  

 MUDr. Tóth poďakoval starostovi obce, že zastupoval obec a veriacich pri stretnutí 

s biskupom, stretnutie incioval dôstojný pán farár Imrich Richard Rédli. Obci bol pridelený nový 

pán farár mjr. PaedDr. Rudolf Galambos. 

 Pán poslanec Milan Šturm konštatoval, že smetné nádoby boli pri zastávke osadené 

a uviedol, že je prioritné riešiť vodu, pretože pri poklese tlaku na hornej ulici občania nemajú 

vodu.  

 V diskusii občanov sa pani Ing. Oľga Kormošová informovala aké projekty má obec 

pripravené na čerpanie finančných prostriedkov z Eurofondov. Starosta obce informoval, že má 

v pláne projekt na zateplenie školy.  Ďalej sa informovala, koľko finančných prostriedkov bolo 

uhradených od neplatičov daní od posledného obecného zastupiteľstva. JUDr. Horváthová 

vysvetlila, že na exekúciách sa postupne pracuje, no pri niektorých občanoch je obtiažnejšie  

zistiť príjem, prípadne vlastníctvo nehnuteľnosti. Pani Ing. Oľga Kormošová uviedla, že 

poplatok 300 EUR na Farmfest uhradilo 5 obcí a medzi nimi je zahrnutá aj obec Rudník. Starosta 

obce uviedol, že poplatok bez súhlasu obecného zastupiteľstva neuhradil. 

 MUDr. Tóth vyzval všetkých poslancov, aby si uhradili svoje záväzky voči obci 

a apelovali na svojich rodinných príslušníkov.  

 

16. Návrh a schválenie uznesení 

  

Prijaté uznesenia na 6. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 

23.9.2015 a to čísla 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 predniesol pán poslanec MUDr. Tóth, člen 

návrhovej komisie.  

 

Uznesenie č. 35/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) schvaľuje program 6. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke . 

b) volí návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Imrich Tóth, Milan Šturm 



c) určuje za zapisovateľa zápisnice: Ing. Adriana Tóthová 

                za overovateľov zápisnice: Ing. Tibor Szalona, Anton Migas 

 

Uznesenie č. 36/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

b e r i e   n a   v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadania obecného zastupiteľstva 

uskutočneného dňa 24.6.2015 

 

Uznesenie číslo  37/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e  čerpanie rozpočtu Obce Rudník za obdobie 01.- 08.2015  

 

Uznesenie číslo  38/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e   
 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
z podpoložky rozpočtu:  41 0111 635006  Rutinná a štandardná údržba budov a objektov        -400,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0111 635002  Rutinná a štandardná údržba výpočtovej tech.        +400,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:   41 0111 637006  Náhrady             -100,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0111 637003  Propagácia a reklama           +100,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0111 633006  Všeobecný materiál            -500,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu   41 0111 614  Odmeny                                                                          -800,00 Eur 
 
na podpoložku:             41 0111 637014  Stravovanie       +1.300,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0111 614  Odmeny             -450,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0111 637031  Pokuty a  penále            +450,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0320 635006  Rutinná a štandardná údržba budov a objektov        -160,00  Eur 
 



na podpoložku:             41 0111 642001  Transfery OZ, nadácií , CVČ          +160,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0111 635006  Rutinná a štandardná údržba budov a objektov        -200,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0111 614  Odmeny             -500,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0111 633016  Reprezentačné            +700,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  5 
  proti:  0 
  zdržal sa: 1 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0412 633006  Všeobecný materiál            -200,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0510 635006 Rutinná a štandardná údržba           -300,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0451 635006  Rutinná a štandardná údržba budov           +500,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0111 637026 Odmeny a príspevky            -675,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0412 633004  Kosačka              +675,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0111 637005  Špeciálne služby                    -443,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0510 633004 Prevádz. Stroje, prístroje a zar.          -200,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0510 635005 Rutinná a štand.  údržba špec. Strojov a zar.         -700,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0630 637001  Školenia, kurzy , semináre           -166,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0630 637004 Všeobecné služby          -1991,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0630 635006  Rutinná a štandardná údržba budov –vodov.      +3.500,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0820 635006  Rutinná a štandardná údržba budov a objektov        -223,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0640 635004  Rutinná a štandardná údržba budov          +223,00  Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 



  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0630 637006  Náhrady                    -780,00  Eur 
 
z podpoložky rozpočtu:  41 0630 633006  Všeobecný materiál                                -400,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0640 635006  Rutinná a štandard. Údržba                        +300,00  Eur 
 
na podpoložku:             41 0640 637012  Poplatky a odvody               +80,00 Eur 
 
na podpoložku:             41 0660  635006  Rutinná a štandard. Údžba              +720,00Eur 
 
na podpoložku                 41 0810 642002  Transfery NO                                                             +80,00 Eur 
 
hlasovanie:  za:  6 
  proti:  0 
  zdržal sa: 0 
  prítomní: 6 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

   

Uznesenie číslo  39/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e  Výročnú správu Obce Rudník za rok 2014  

 

Uznesenie číslo  40/9/2015 

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 1.polrok 2015 

 

Uznesenie číslo  41/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e  Správu hlavného kontrolóra Obce Rudník o výsledkoch následnej 

finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Rudník za obdobie: rok 2014 

 

Uznesenie číslo  42/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Štatút obce Rudník 

 

Uznesenie číslo  43/9/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) s c h v a ľ u j e  prípravu projektu „zateplenie a výmena okien na budove ZŠ s MŠ 

Rudník a OcÚ Rudník“ 

b) p o v e r u j e  starostu obce s vykonaním všetkých súvisiacich činností a prípravou 

príloh k podaniu žiadosti o dotáciu na tento projekt 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. Záver 

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

Rudník, 23.9.2015 

 

Vladimír Kišdučák  Anton Migas 

starosta obce  overovateľ zápisnice 

 

Ing. Tibor Szalona  Ing. Adriana Tóthová 

overovateľ zápisnice  zapisovateľka 

 


