
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu: 568/2015 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 5. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.júna 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, Marián Cibrik - poslanci obecného 

zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce Rudník 

 

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

právnička obce, Ľudmila Szalonová – ZŠ s MŠ, Karin Čobádiová, občania 

obce Rudník podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Správa o audite za rok 2014 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

7. Záverečný účet obce za rok 2014 

8. Prejednanie a schválenie Štatútu obce 

9. Úprava platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 

10. Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II.polrok 2015 

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudník na II.polrok 2015 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Schválenie uznesenia  

16. 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. Za takto predložený 

program hlasovali 7 poslanci. Za hlasovanie uznesení samostatne, hlasovali všetci poslanci. 

Starosta obce oznámil, že zastupiteľstvo dňa 27.5.2015 sa neuskutočnilo, pretože nebolo 

uznášaniaschopné. 

 

 

 

 



 

 

2. 

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

pánov poslancov: MUDr. Imrich Tóth, Anton Migas. 

 

3.   
 Starosta obce do návrhovej komisie navrhol zvoliť pánov poslancov: Ing. Tibor Szalona, 

Ing. Jozef Martoš, ktorí boli obecným  zastupiteľstvom zvolení (7 za). 

 

4.  

 Kontrolu uznesení z 3. zasadania obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 25.3.2015, 

čísla 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 predniesol MUDr. Imrich Tóth. 

 

5. 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu o audite za rok 2014. 

Požiadal MUDr. Tótha, aby prečítal správu nezávislého audítora, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť zápisnice.   

 

6.  

 Hlavný kontrolór obce  Ladislav Tresa predložil prítomným Odborné stanovisko 

k záverečnému účtu obce Rudník za rok 2014, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.  

 

7.  

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Záverečný účet obce Rudník 

za rok 2014. Ing. Szalona informoval, že na finančnej komisii prejednali záverečný účet 

a konštatoval, že tam nie sú žiadne chyby, nedostal žiadne pripomienky k ZÚ a doporučuje, aby 

bol ZÚ za rok 2014 schválený bez výhrad. Poslanec Anton Migas uviedol, že bola vykonaná 

zmena v Záverečnom účte, čo vysvetlil pán Ladislav Tresa, ktorý informoval, že bol vykonaný 

iba audit účtovnej závierky obce, audit školy nebol vykonaný. Pri kontrole s ekonómkou obce 

zistili, že príjmová časť rozpočtovej organizácie sa nedostala do výdavkovej časti RO analyticky.  

 

8. 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že bolo potrebné upraviť  

Štatút obce, poslancom obecného zastupiteľstva predložil upravený Štatút obce. JUDr. 

Horváthová vysvetlila potrebu úpravy štatútu, kde uviedla, že od roku 2005 kedy bol schválený 

posledný štatút došlo okrem iných zákonov aj k zmenám v zákone o obecnom zriadení. Bolo 

potrebné zmeniť čísla právnych predpisov (najmä zákon o verejnom obstarávaní), vypustil sa zo 

štatútu obce prednosta obecného úradu, obecný hasičský zbor. Doplnilo sa používanie erbu obce 

a cena obce Rudník. Poslanci obecného zastupiteľstva sa oboznámia so zmenami v štatúte 

a preložili schvaľovanie štatútu do najbližšieho zastupiteľstva.   

 

9.  

Ing. Szalona informoval, že zasadala finančná komisia, kde bol prejednaný  plat starostu 

obce a hlavného kontrolóra na základe zverejnenej výšky priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve. Priemerná mzda v NH za rok 2014 je zverejnená štatistickým úradom a je vo 

výške 858 Eur, koeficient podľa počtu obyvateľov  je 1,65. Plat starostu obce teda činí po 

zaokrúhlení nahor 1416 ,-EUR. Členovia finančnej komisie nemali jednotný názor na zvýšenie 

platu starostu obce, padol návrh na 7,5 %, 10 % a nulové navýšenie. Predseda finančnej komisie 

navrhol 7,5 % navýšenie platu čo by činilo 1522 EUR. Ing. Martoš navrhol nenavyšovať plat 



starostu, ale tieto výdavky presunúť do kapitálových výdavkov, dal návrh aj poslancom, aby sa 

vzdali svojej koncoročnej odmeny a presunuli sa aj tieto prostriedky na kapitálové výdavky. 

V tomto bode programu dal starosta obce slovo prevádzkovateľovi vodovodu Ing. Jarabinskému, 

aby vysvetlil situáciu ohľadne potreby „vodára“ v obci. Prevádzkovateľ vodovodu zastrešuje 

činnosti potrebné pri prevádzke vodovodu v obci Rudník a vyzdvihol potrebu pravidelnej denno 

dennej činnosti pri vodojeme, potrebu zodpovednej osoby, ktorá je spoľahlivá, spôsobilá a znalá 

veci. Uviedol, že tieto činnosti zodpovedne vykonával starosta obce, ktorý s prevádzkovateľom 

komunikoval a operatívne sa riešili všetky vzniknuté problémy. Všetky obslužné činnosti pre 

dodávku pitnej vody občanom Rudníka vykonáva starosta obce a Ing. Jarabinský vyjadril nároz, 

že by to malo byť finančne ohodnotené. Ak by tieto činnosti nevykonával starosta obce, bude 

potrebné nájsť osobu, vyškoliť ju a zaplatiť, čo mesačne činí od 300 do 600 EUR.  

MUDr. Imrich Tóth uviedol, že starosta obce používa pri ceste na vodojem svoje auto, 

chodí tam často, mnohokrát bolo treba ísť aj v nočných hodinách. Ladislav Tresa ako kontrolór 

obce kontroloval, ako hospodári obec, ak to bude vykonávať iná osoba, obec to vyjde finančne 

viac. Uviedol, že 7,5 % navýšenie bolo starostovi odsúhlasené v roku 2011, keď sa znížil 

koeficient prepočtu a starostovi sa 7,5 % - ným navýšením dorovnal plat. Navrhujú ponechať 

starostovi obce 7,5 % navýšenie platu.  

Poslanec Milan Šturm uvítal rozpis prác „vodára“, ktorý predložil Ing. Jarabinský, ale 

uviedol, že mu chýba frekvencia týchto prác. Ing. Martoš uviedol, že minulý rok dostal starosta 

obce jednorazové navýšenie platu a spomenulo sa tam, že to bolo za činnosť „vodára“.  

Poslanci starostovi obce neodsúhlasili navýšenie k platu 7,5 %. Hlasovanie: 2 za, 1 sa 

zdržal a 4 proti. 

S priemernou mzdou v NH súvisí aj zvýšenie platu hlavného kontrolóra obce Rudník, 

ktorý sa prepočítava koeficientom 1,28 a na úväzok 0,2 to činí po úprave 220.- Eur. 

 

10. 

 Tento bod programu bol vynechaný. 

 

11. 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Plánu zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na II. Polrok 2015 a požiadal o prípadné pripomienky. Plán je 

neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.  

 

12.  

 Hlavný kontrolór obce Rudník pán Ladislav Tresa predložil Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Rudník na II. polrok 2015, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 

Uviedol, že podľa nového štatútu obce, môže obecné zastupiteľstvo ukladať kontrolu hlavnému 

kontrolórovi uznesením. 

 

13.  Rôzne 

  

 

 Výkon obsluhy vodovodu 

 Starosta obce uviedol, že určí poslancov, ktorí sa budú starať o vodovod, kým 

prevádzkovateľ nájde a zaškolí osobu, ktorá bude vykonávať funkciu „vodára“. 

  

 Farmfest 

 Občianske združenie Aggeo Slovakia, pán Pavlík usporiadali 2. ročník farmfestu v obci 

Nováčany, žiada od každej obce finančný príspevok vo výške 300 EUR. Požiadal predsedu 

finančnej komisie o prípravu rozpočtového opatrenia a poslancov o odsúhlasenie príspevku.  



 

 Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

 Starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy zaslal návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o zriadení 

Spoločného obecného úradu, ktorého predmetom je zvýšenie tarifnej mzdy pracovníčky úradu 

s účinnosťou od 1.1.2015.  

 

 Zoznam daňových dlžníkov 

 Starosta obce oznámil, že na úradnej tabuli je zverejnený zoznam daňových dlžníkov, 

požiadal poslancov, aby medzi občanmi šírili správu o potrebe platenia daní. 

 

 LB Minerals, a.s. 

 Starosta obce oznámil, že na obecnom úrade v Rudníku mala spoločnosť LB Minerals, 

a.s. kontrolu z odboru geológie Ministerstva životného prostredia SR. 

 

 Ing. Jarabinský uviedol, že v minulosti boli so starostlivosťou o vodovod problémy, pán 

Novotný a pán Migas by chceli riešiť tento problém ako celok aj s poruchami na vodovode. 

Starosta obce informoval, že jednal s VVS, a.s. Spolu s Ing. Jarabinským uviedli, že ak obec dá 

do prenájmu vodovod obce Rudník VVS, a.s. budú ceny za vodu v obci 2 x vyššie, všetky 

investičné náklady na opravy alebo výmeny častí vodovodu bude znášať obec. Ing. Martoš 

poďakoval starostovi obce za jednanie s VVS, a.s., ozrejmil, že poslanci obecného zastupiteľstva 

nemajú záujem vstúpiť do VVS, a.s., uložili starostovi obce uznesením jednať s VVS, aby získali 

informácie o možnostiach spravovania obecného vodovodu VVS, a.s. 

 

14. Diskusia 

 

 MUDr. Tóth ako štatutár TJ Partizán ŠM Rudník uviedol, že v rámci telovýchovnej 

jednoty funguje v obci turistický oddiel, stolnotenisový oddiel a futbalový oddiel. Vo futbale sa 

ukončila sezóna, bolo by vhodné, keby sa niekto ujal futbalu, mužstvo je, ihrisko a šatne sú 

k dispozícii, futbal je dobre rozbehnutý, konala sa aj schôdza funkcionárov, zvolá ešte schôdzu, 

na ktorú osobitne pozval poslancov a prítomných sediacich občanov obce Rudník za obecnom 

zastupiteľstve a vyzval ak má niekto možnosti, aby sa zapojil a udržal sa futbal v Rudníku. Mala 

by sa týmto problémom zaoberať aj športová komisia. Najbližší termín na podanie prihlášky 

A mužstva a žiakov je do 26.6.2015, pričom je problém s mládežníckym mužstvom. Poslanci 

obce prisľúbili pomoc pri nábore detí do mládežníckeho mužstva.  

 

 Poslanec Milan Šturm informoval, že je na hornej ulici prepadnutá rúra, kde môže dôjsť 

k úrazu. Starosta obce vie o tomto probléme a bude to riešiť, informoval aj, že výškopis je udaný 

a prevádzkovateľ vodovodu určí, kde by mal byť osadený ventil. Milan Šturm sa informoval 

o osadení smetného koša pri vstupe do obce a na prechod pre chodcov. Starosta obce oznámil, že 

smetný kôš je zakúpený a bude umiestnený na mieste na budúci týždeň. Prechod pre chodcov sa 

rieši, je potrebné spracovať projekt. Pán Ján Novotný zastáva názor, že ak budú aspoň 2 ventily, 

budú znížené poruchy na vodovode, po odstránení poruchy by mali byť riadne odvzdušnené 

ventily.  

  

 Ing. Martoš uviedol, že poslanci toho majú veľa naplánovaného, ale zatiaľ sa nič 

nerealizovalo a požiadal predsedov komisií, aby určili ciele, ktoré v najbližšom období chcú 

realizovať.  

 

 Starosta obce informoval, že bola schválená dotácia pre obce na základe žiadosti 

Prevencia kriminality v obci Rudník vo výške 4900 EUR so spoluúčasťou 5%. 



  

16. Návrh a schválenie uznesení 

  

Prijaté uznesenia na 5. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 

24.6.2015 a to čísla 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 predniesol pán poslanec Ing. Tibor 

Szalona, člen návrhovej komisie.  

 

Uznesenie č. 25/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) schvaľuje program 5. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke . 

b) volí návrhovú komisiu v zložení:Ing. Tibor Szalona, Ing. Jozef Martoš 

c) určuje za zapisovateľa zápisnice: Ing. Adriana Tóthová 

                za overovateľov zápisnice: Anton Migas, MUDr. Imrich Tóth 

 

Uznesenie č. 26/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

b e r i e   n a   v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadania obecného zastupiteľstva 

uskutočneného dňa 25.3.2015 

 

Uznesenie číslo  27/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e  správu o audite za rok 2014  

 

Uznesenie číslo  28/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

b e r i e    n a   v e d o m i e odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Rudník 

k Záverečnému účtu za rok 2014  

   

Uznesenie číslo  29/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Záverečný účet obce výrokom „celoročné hospodárenie obce za rok 2014 sa 

schvaľuje bez výhrad“  

 

Uznesenie číslo  30/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník prejednalo úpravu platu starostu obce a kontrolóra na 

základe zák. č. 253/1994 Z.z. a na základe zverejnenej výšky priemernej mzdy v NH za rok 2014 

vyhlásený štatistickým úradom SR, ktorá je vo výške 858,- EUR a  

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  plat starostu obce nasledovne: 

858 x 1,65 = 1416 EUR 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e plat hlavného kontrolóra obce nasledovne: 

858 x 1,28 = 1098,24 EUR 

- úväzok 0,2 čo činí 219,65 EUR mesačne 

- návrh platu kontrolóra – 220 EUR 

 

Uznesenie číslo  31/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s ú h l a s í  s Plánom zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II.polrok 2015  

 



Uznesenie číslo  32/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudník na II.polrok 2015 

 

Uznesenie číslo  33/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 5 k zmluve on zriadení Spoločného obecného úradu. Výška ročného 

príspevku je vo výške 961,20 EUR. 

 

Uznesenie číslo  34/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

s c h v a ľ u j e  prebytok v hospodárení za rok 2014 vo výške 3921,24 EUR do kapitálových 

výdajov v plnej výške pre rok 2015.  

          

 

10. Záver 

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

 

 

Rudník, 24.6.2015 

 

Vladimír Kišdučák  Anton Migas 

starosta obce  overovateľ zápisnice 

 

MUDr. Imrich Tóth  Ing. Adriana Tóthová 

overovateľ zápisnice  zapisovateľka 

 


