Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 490 /1/2016

Zápisnica
z 15. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.09. 2016
v zasadačke Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

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

Neprítomní:

Marián Cibrík, Ján Novotný

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

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2016
Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ za I. polrok 2016
Príprava rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019
Rozpočtové opatrenia č. 4/2016, 5/2016
Zmena územného plánu obce (ÚPO)
Odkúpenie pozemku – Agromold
Zámer predaja majetku obce – ţiadosť p. Krupeľák
Prevádzkar multifunkčného ihriska – ţiadosť p. Lomnický
Ţiadosť Ing. Kormoša a Ing. Kormošovej o odkúpenie parcely č. 637/7 v k.ú. Rudník
Podmienky úľav úhrad za odber pitnej vody
Vodomery
Interpelácie poslancov
Rôzne:
 Stanovisko komisie na OVP (p. Kontúrová)
 Moţnosť odkúpenia materiálu (US Steel)
 Informácia o rozsudku obţalovaného Emílio Nagy
 Informácia o kontrole – Okresný úrad Košice – okolie, Odbor starostlivosti o ŢP
 Súhlas na pouţitie súkromného motor. vozidla na sluţobné účely
 Playsystem s.r.o. – kontroly detských ihrísk

18. Diskusia
19. Schválenie uznesení
20. Záver

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

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2016
Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ za I. polrok 2016
Príprava rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019
Rozpočtové opatrenia č. 4/2016, 5/2016
Zmena územného plánu obce (ÚPO)
Odkúpenie pozemku – Agromold
Zámer predaja majetku obce – ţiadosť p. Krupeľák
Prevádzkar multifunkčného ihriska – ţiadosť p. Lomnický
Ţiadosť Ing. Kormoša a Ing. Kormošovej o odkúpenie parcely č. 637/7 v k.ú. Rudník
Podmienky úľav úhrad za odber pitnej vody
Vodomery
Správa hlavného kontrolóra obce Rudník
Odkúpenie pozemkov – ţiadosť p. Bc. Štefana Tótha
Interpelácie poslancov
Rôzne:
 Stanovisko komisie na OVP (p. Kontúrová)
 Moţnosť odkúpenia materiálu (US Steel)
 Informácia o rozsudku obţalovaného Emílio Nagy
 Informácia o kontrole – Okresný úrad Košice – okolie, Odbor starostlivosti o ŢP
 Súhlas na pouţitie súkromného motor. vozidla na sluţobné účely
 Playsystem s.r.o. – kontroly detských ihrísk

20. Diskusia
21. Schválenie uznesení
22. 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. Starosta predloţil
prítomným 2 návrhy na doplnenie programu rokovania o body Správa hlavného kontrolóra obce
Rudník a Odkúpenie pozemkov – ţiadosť pána Bc. 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. Migasa, a za zapisovateľku p. Bc. Ľubomíru De
Sousa Marques Tresovú.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. Ing. Martoša a p. MUDr. Imricha
Tótha, ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení z 14. zasadania OcZ uskutočneného dňa 22.06.2016, čísla
92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 predniesol MUDr. Imrich Tóth.

5.
V tomto bode starosta obce predloţil OcZ Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2016,
ktoré bolo poslancom doručené do mailovej schránky a poštou. P. Ing. Szalona sa informoval, či
je tam uvedená aj poloţka k tzv. aktivačnej činnosti, na čo mu kladne odpovedala ekonómka
obce. Poslanci čerpanie rozpočtu vzali na vedomie.
6.
V ďalšom bode starosta predloţil poslancom Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ za I. polrok
2016, ktoré bolo poslancami vzaté na vedomie.
7.
Starosta obce oboznámil prítomných o prebiehajúcej príparave rozpočtu obce n arok
2017, 2018, 2019 a navrhol predsedovi finančnej komisie, aby zvolal v najbliţšej dobe zasadanie
FK, na ktorej by sa prebrali potrebné body. Predseda FK p. Ing. Szalona súhlasil a zvolanie
predbeţne uviedol na október. Poslanci uvedené vzali na vedomie.
8.
Poslancom boli predloţené návrhy na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2016
a č. 5/2016, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. Rozpočtové opatrenia,
o ktorých dal starosta hlasovať, boli poslancami schválené.
9.
P. starosta ďalej informoval OcZ o potrebe zmeny územného plánu obce, keďţe
v doterajšom ÚPO nie je zakomponovaný zberný dvor, o projekt ktorého má obec záujem. Ďalej
sa jedná a plánovanú autobusovú zastávku na dolnom konci obce. Obce uţ vlastní predmetný
pozemok a na riešení zastávky sa podieľa aj vyšší územný celok. Treťou plochou je pozemok p.
Cibríka, ktorý má záujem o výstavbu rodinného domu, a preto je potrebné posunúť internetové
stredisko, ktoré bolo na danom území pôvodne plánované. K bodu zberného dvora sa informoval
p. Šturm, ktorý chcel vedieť, či svojou polohou v blízkosti školy a škôlky nebude zberný dvor
rušivým elementom. Starosta uviedol, ţe nie a tieţ objasnil, ţe nijaké iné miesto na zriadenie
zberného dvora nemal k dispozícii. Po výzve na hlasovanie poslanci navrhnuté zmeny ÚPO
schválili.
10.
V ďalšom bode bol poslancom OcZ prezentovaný záujem obce na odkúpenie časti
pozemku vo výmere 1170m2 v k.ú. Rudník od spoločnosti AGRO-MOLD a.s. za účelom
individuálnej výstavby. JUDr. Horváthová upresnila, ţe sa schvaľuje len ţiadosť na odkúpenie
a neskôr bude potrebné mať vypracovaný geometrický plán a dohodnúť podmienky kúpy.
Poslanci ţiadosť schválili.
11.
V tomto bode boli poslanci informovaní o Ţiadosti p. Ing. Mariána Krupeľáka
z 11.07.2016 o odkúpenie domu na parcele č. 507 so súpisným číslom 201 v k.ú. Rudník, ktorá
je vlastníctvom obce. JUDr. Horváthová ozrejmila, ţe sa teraz jedná len o schválenie zámeru
predaja pozemku, pôjde taktieţ o priamy predaj majetku obce a schválený zámer bude musieť
byť neskôr obcou zverejnený na predloţenie cenových ponúk.
P. Ing. Szalona uviedol, ţe je dôleţité, na aké účely by sa nehnuteľnosť následne vyuţívala,
keďţe by bolo podľa neho nevhodné, aby sa nejako rušil v oblasti pokoj ostatných obyvateľov.

P. Migas sa informoval, či sa bude znalecky ohodnocovať iba predmetná časť v ţiadosti alebo aj
plocha záhrady za domom, teda zadná časť. OcZ sa zhodlo na tom, aby sa teraz ohodnotila iba
spomenutá časť. Starosta dal o bode hlasovať. Poslanci najprv vzali ţiadosť na vedomie a potom
schválili zámer predaja nehnuteľností, a to priamym predajom.
12.
Starosta v tomto bode opísal prípady poškodzovania multifunkčného ihriska mládeţou
a vzhľadom nato aj na potrebu osoby, ktorá by sa o tento priestor pre obec starala. Prezentoval
poslancom ţiadosť p. Ľubomíra Lomnického, ktorý prejavil záujem o túto činnosť. Poslanci
vzali na vedomie uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti na údrţbu a sprístupňovanie
multifunkčného ihriska verejnosti.
13.
Ďalším bodom zasadnutia bolo opätovné prerokovanie Ţiadosti manţelov Kormošových
o odkúpenie parcely č. 637/7 v k.ú. Rudník. Na úvod p. doktorka pripomenula vývoj celej
záleţitosti, keďţe pán starosta nepodpísal uznesenie a následne uznesenie nebolo znova
prejednané, uplynula zákonom stanovená lehota dvoch mesiacov a je potrebné sa ňou opäť
zaoberať. Pani doktorka spomenula tieţ, ţe vec je na súdnom konaní, no postupuje ďalej veľmi
pomaly. Jedná sa o 79m2. Obec by tam mala mať podľa odporúčaní p. JUDr. Horváthovej
zriadené vecné bremeno, nakoľko cez daný pozemok majú podľa ÚPO prechádzať inţinierske
siete. Zatiaľ sa schvaľuje len zámer a je potrebné určiť dôvod hodný osobitného zreteľa. Starosta
dal hlasovať o zámere a následne aj o dôvodoch hodných osobitného zreteľa. Poslanci vzali
ţiadosť na vedomie a schválili zámer i dôvody hodné osobitného zreteľa.
14.
V tomto bode poslanci prejednávali podmienky úľav úhrad za odber pitnej vody pre
občanov, ktorí sa na území obce nezdrţiavajú viac ako 90 dní v kalendárnom roku. Nakoľko sa
však prítomní jednomyseľne zhodli na tom, ţe cena za pitnú vodu v obci je nízka a prípadné
schválenie by mohlo spustiť lavínu ţiadostí o úľavu, v hlasovaní so zníţením poplatku
nesúhlasili.
15.
P. starosta v tomto bode konštatoval, ţe montáţ vodomerov by situáciu s odberom vody
a platbami za vodu iste zlepšilo. Pripomenul prítomným, ţe snaha naištalovať do obce vodomery
(do uţ existujúcich šiacht) tu uţ v minulých rokoch bola, no nestretla sa zo strany poslancov
s pochopením. Naďalej však apeloval na potrebu ich montáţe. O slovo sa prihlásil p. Ing.
Szalona, ktorý skôr neţ na montáţ vodomerov, poukázal na potrebu výmeny redukčného ventilu
a úpravu tlaku vody v potrubiach. P. starosta objasnil, ţe ventil bude ešte tento mesiac menený,
zároveň uviedol, ţe by bolo vhodné, aby bol poverený jednaním s prevádzkovateľom obecného
vodovodu firmou W-Control, s.r.o. a začala sa príprava, resp. aktualizácia cenových kalkulácii.
P. Ing. Martoš navrhol, aby sa daný bod ešte bliţšie rozoberal na stavebnej komisii.
16.
Hlavný kontrolór obce Rudník predniesol Správu HK obce Rudník z kontroly zaradenia
pracovníkov obce Rudník na pracovné pozície, správnosť odmeňovania – priznávanie výšky
miezd v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní pracovníkov vo VS a Nariadenia
vlády č. 341/2004 o katalogizácii pracovných činností a platových triedach pri výkone prác vo
VS. Uvedená kontrola sa vykonávala priebeţne v mesiacoch august a september 2016 na OcÚ
v Rudníku a jej cieľom bolo preveriť skutočnosti uvedené v úvode správy ako aj podľa návrhu
p. Ing. Szalonu prezentovanom na minulom zasadaní OcZ v Rudníku. Pri spracovávaní správy

vychádzal HK z pracovných zmlúv, evidencie dochádzky, podkladov pre mzdovú učtáreň,
mzdových listov. Kontrolou neboli zistené nedostatky z hľadiska pracovného zaradenia
zamestnancov, podľa stupňa vzdelania a odbornosti ako aj ich platového zatriedenia a mzdového
ohodnotenia. Na margo uvedeného ešte konštatoval, ţe pracovné zaradenie - funkcia, mzdové,
finančné odmeňovanie a príplatky sú v kompetencii starostu obce. Správa bola poslancami vzatá
na vedomie.
17.
Starosta obce informoval poslancov o Ţiadosti p. Bc. Štefana Tótha a Bc. Nikoly
Kundráthovej r. Tóthovej z 28.09.2016 o odkúpenie pozemku na parcele č. 327/2 vo výmere
73m2 a parcele č. 328/2 vo výmere 210m2 v k. ú. Rudník do osobného vlastníctva
s odôvodnením, ţe uvedené parcely uţívajú a udrţiavajú od r. 2000. Obec si dá na uvedené
pozemky vypracovať znalecký posudok. Jedná sa o celkovú plochu činiacu 283m2. Pozemky sa
nachádzajú pred a za jej rodinným domom, pričom nijaké vedenia a siete tadiaľ neprechádzajú.
Poslanci ţiadosť vzali na vedomie a zámer predaja nehnuteľnosti priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa schválili.
18.

Interpelácie poslancov
Ţiaden z poslancov sa neprihlásil v tomto bode o slovo.

19.

Rôzne

Stanovisko Komisie na Ochranu VP a ŽP k sťažnosti na činnosť poslancov obce
Na základe sťaţnosti manţelov Kontúrových zo dňa 15.06.2016, ktorou ţiadajú členov
komisie o fyzickú prehliadku spoločného dvora s Krupeľákovcami, riešenie neporiadku vo dvore
a výmenu pozemkov, boli miestnou obhliadkou zistené nasledovné skutočnosti:
pozemok nachádzajúci sa medzi pozemkom manţelov Kontúrových a pozemkom p. Branislava
Borovského bol vo veľmi zanedbanom stave zarastený burinou, náletovými drevinami a je tam
tieţ zarastená stavebná sutina. Na predmetnom pozemku neboli nájdené čierne skládky
nebezpečného resp. nie nebezpečného odpadu, bol tam však identifikovaný biologicky
rozloţiteľný odpad ako lístie a tráva.
Na základe toho komisia odporúča Obecnému úradu v Rudníku, aby vyzval majiteľ sporného
pozemku na vykonanie údrţby a úprav, tak aby nedochádzalo k poškodzovania a znečisťovaniu
susedných pozemkov. V súvislosti s riešením výmeny pozemkov resp. vlastníckych vzťahov
k pozemkom odporúča, aby majitelia riešili predmetné otázky prostredníctvom kompetentných
inštitúcií. Poslanci vzali uvedené skutočnosti na vedomie.
Možnosť odkúpenia materiálu (U.S.Steel Košice, s.r.o.)
Starosta obce informoval poslancov OcZ o výhodnej moţnosti odkúpenia umelého
kameniva z vysokopecnej trosky od spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o., poslanci v hlasovaní
následne s moţnosťou kúpy súhlasili.
Informácia o rozsudku
P. starosta oboznámil prítomných o pokračujúcom vývoji vo veci obţalovaného Emílio
Nagy, ktorý obci Rudník spôsobil škodu vo výške 432 Eur. Okresný súd v Prešove na hlavnom
pojednávaní dňa 30.06.2016 v Prešove rozhodol o vine obţalovaného. Poslanci uvedenú
informáciu vzali na vedomie.
Informácia o kontrole – Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o ŽP

Starosta obce informoval o miestnom šetrení vykonanom Okresným úradom Košiceokolie, Odborom starostlivosti o ŢP v lokalite bývalej azbestky v katastri obce Rudník, ktoré sa
uskutočnilo spolu so stretnutím na OcÚ v Rudníku 25.08.2016. Na tvári miesta boli zistené rôzne
typy odpadov, ktoré by tam byť nemali. P. starosta uviedol, ţe sa nejedná o nekalú aktivitu,
o ktorej by vedel. Taktieţ pripomenul fakt, ţe lokalita nie je vo vlastníctve obce a je tam
zabudovaná rampa. Napriek tomu sa však zaviazal, ţe miesto vyčistí a postará sa o nápravu, čo
sa aj stalo a obec odpady z lokality odstránila.
Kontrola tieţ upozornila OcÚ na potrebu doriešenia všetkých náleţitostí podľa zákona
týkajúcich sa zberného dvoru. Starosta ďalej uviedol, ţe je potrebné pripraviť nové VZN
o nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Príprava VZN prebieha
a k spolupráci naň bol prizvaný aj p. Ing. Martoš ako predseda príslušnej komisie.
Poslanci skutočnosti o predmetnej záleţitosti, ktorá je t. č. stále otvorená, zobrali na vedomie.
Súhlas na použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
Z dôvodu aktualizácie súhlasu na pouţívanie svojho automobilu na sluţobné účely poţiadal
starosta obce poslancov OcZ o schválenie. Poslanci v hlasovaní súhlas na pouţívanie schválili.
Playsystem s.r.o. – kontroly detských ihrísk
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o potrebe vykonania pravidelnej kontroly
detského a multifunkčného ihriska, ktorá bude prevedená prostredníctvom firmy Playsystems
s.r.o., čo poslanci vzali na vedomie.
20.

Diskusia
Poslanci:

P. Ing. Martoš
P. Ing. sa informoval, či uţ prebehlo od začiatku pouţívania ihriska 5 rokov a či by teda
bolo moţné teraz pristúpiť k zavedeniu poplatku za uţívanie. P. starosta mu objasnil, ţe 5 rokov
uţ prešlo a športovej komisii bolo v uznesení uloţené pripraviť návrh spoplatnenia zapoţičania
multifunkčného ihriska za účelom športových aktivít. P. Migas poukázal na fakt, ţe pre deti by
to spoplatnené byť nemalo.
Občania:
P. Kontúrová
Po poţiadaní o slovo sa p. Kontúrová zaujímala o to komu patrí pozemok, ktorý ma obec
záujem kúpiť od AGRO-MOLDu. Vlastnícke vzťahy jej boli p. starostom objasnené. Taktieţ sa
vyslovila súhlasne k problematike zavedenia vodomerov v obci.
P. Ing. Kormošová
P . Ing. upresnila, ţe sa v predchádzajúcom bode, kde starosta informoval o kontrole, sa
vlastne jednalo o šetrenie podnetu a konanie ešte nie je uzavreté. P. Ing. vyjadrila svoje
pochybnosti o tom, ţe p. starosta si nebol vedomý existencie skládky na tzv. azbestke. Zároveň
uviedla, ţe sa musí venovať všetkým podnetom, ktoré jej prídu na okresný úrad a určite
zvyšovať osvetu ohľadom ochrany ŢP medzi občanmi obce.
P. Szalonová (ako zástupkyňa ZŠ s MŠ v Rudníku )
Ako zástupkyňa ZŠ s MŠ v Rudníku sa prihlásila o slovo p. Szalonová, ktorá informovala
OcZ v súvislosti s mikulášskou akciou pre všetky deti obce – záujmového školského večierka.
Škole bola poskytnutá moţnosť vyuţitia ponuky z CVČ Dračia stopa. Jednalo by sa o akciu pod

pedagogickým dozorom so 4 animátormi v 2 hodinovom programe za cenu 125 Eur. MUDr.
Tóth jej odporučil podať na OcÚ oficiálnu ţiadosť. Zároveň odporúčil, aby bol kultúrny dom
patrične pripravený a tieţ aby obec akciu zafinancovala.
MUDr. Tóth
Vo svojom príspevku uviedol, ţe by bolo vhodné dať príspevok na rekonštrukciu fary.
Ním navrhovaná čiastka by bola 2000 Eur. K tomuto sa vyjadril HK, ktorý vymedzil aktuálnu
legislatívnu úpravu zaoberajúcu sa poskytovaním dotácií z rozpočtu obce. HK sa dopytoval na
to, či obec má v súčasnosti k tomuto platné VZN, pretoţe podmienky poskytovania dotácií musí
obec ukotviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Zároveň je potrebné mať všetko
zmluvne ošetrené. Starosta obce odporučil problematiku ďalej konzultovať s p. ekonómkou
a tieţ na finančnej komisii.
21.

Schválenie uznesení

Na 15. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 28.09.2016 boli
prijaté uznesenia čísla: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, ktoré boli priebeţne schvaľované za kaţdým
prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 105/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) s c h v a ľ u j e
Program 15. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh doplnením 2 bodov
1) správa kontrolóra obce Rudník
2) odkúpenie pozemkov - ţiadosť p. Tótha
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

b) u r č u j e
za overovateľov zápisnice: Ing.Tibor Szalona,

Anton Migas

za zapisovateľku zápisnice: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová
Uznesenie číslo 106/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Jozef Martoš,

MUDr. Imrich Tóth

počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 107/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Uznesenie číslo 108/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok 2016
Uznesenie číslo 109/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ za 1. polrok 2016

Uznesenie číslo 110/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Prípravu rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019
Uznesenie číslo 111/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2016
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Navýšenie rozpočtu - § 14, ods. 2 písm. b
A) Navýšenie bežných príjmov
71 311
SPOLU :

grant od LB Minerals

+1.000,00 Eur
1.000,00 Eur

B) Navýšenie bežných výdavkov
71 04 51 635006
úprava rigola
+1.000,00 Eur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOLU :
1.000,00 Eur
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 112/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2016
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Navýšenie rozpočtu - § 14, ods. 2 písm. b
C) Navýšenie bežných príjmov
111 312001
SPOLU :

recyklačný fond

+426,00 Eur
426,00 Eur

D) Navýšenie bežných výdavkov
111 0510 637004
vývoz odpadu
+426,00 Eur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOLU :
426,00 Eur

počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 113/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zmenu územného plánu obce nasledovne:
-

Zberný dvor
Autobusová zastávka
Posunutie internetového strediska
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 114/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Ţiadosť obce na odkúpenie časti pozemku na parcele č. 2199/1 v k. ú. Rudník o výmere 1170m2
od spoločnosti AGRO-MOLD a.s. za účelom:
Individuálnej výstavby
Počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 115/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) B e r i e n a v e d o m i e
Ţiadosť p. Ing. Mariána Krupeľáka o odkúpenie domu so súpisným číslom 201 na parcele č. 507
v k. ú. Rudník
b) S c h v a ľ u j e

(zámer a formu predaja)

Zámer predaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 379 ako parcela C KN č. 507 o výmere 593
m2 – zastavané plochy a nádvorie a dom súpisné číslo 201 na parcele 507 a to priamym
predajom.
počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 116/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti s p. Lomnickým na údrţbu a sprístupňovanie
multifunkčného ihriska verejnosti.

Uznesenie číslo 117/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) B e r i e n a v e d o m i e
Ţiadosť manţelov Kormošových o odkúpenie parcely č. 637/7 v k. ú. Rudník
b) S c h v a ľ u j e
(zámer a formu predaja)
Priamy predaj s vecným bremenom pozemku zapísanom na LV č. 699 ako parcela č. 637/7
o výmere 79m2.
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

c) S c h v a ľ u j e
Dôvody hodné osobitného zreteľa: Jedná sa o priľahlý pozemok k pozemku, ktorého vlastníci sú
manţelia Kormošovci a predmetný pozemok je aj oplotený.
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 118/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Nesúhlasí
So zníţením poplatku za odber pitnej vody o 50% pre občanov, ktorí sa viac ako 90 dní
v kalendárnom roku nezdrţujú na území obce Rudník.
počet

Mená poslancov

Za:

-

Proti:

5

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 119/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Správu HK obce Rudník z kontroly zaradenia zamestnancov obce Rudník, správnosť
odmeňovania – priznávanie výšky miezd v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
pracovníkov vo VS a Nariadenia vlády č. 341/2004 o kategorizácii pracovných činností
a platových triedach pri výkone prác vo VS.

Uznesenie číslo 120/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) B e r i e n a v e d o m i e
Ţiadosť pána Bc. Štefana Tótha o odkúpenie priľahlých pozemkov k parcele č. 328/1 podľa
predloţeného geometrického plánu č. 58/2016
b) S c h v a ľ u j e
(zámer a formu predaja)
Zámer predaja nehnuteľností priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
zapísaných na LV č. 699 ako parcela E KN č. 2200/1 a parcela E KN č. 2200/2 v členení podľa
GP č. 58/2016, overeného OÚ Košice –okolie Katastrálnym odborom dňa 14.09.2016 pod
číslom 258/2016 ako:
- diel 1 o výmere 73m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 327/2
- diel 2 o výmere 210m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 328/2
Spolu 283m2.
počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

c) S c h v a ľ u j e
Dôvody hodné osobitného zreteľa: záujmové novovytvorené parcely č. 327/2 a č. 328/2 sú
priľahlé plochy k pozemku parcelného čísla 328/1, na ktorom má ţiadateľ postavený rodinný
dom a pre obec sú tieto plochy nevyuţiteľné.
počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Mená poslancov
Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 121/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Stanovisko komisie na Ochranu vereného poriadku a ţivotného prostredia vo veci sťaţnosti
manţelov Konturových
Uznesenie číslo 122/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Moţnosť odkúpenia materiálu (umelé kamenivo z vysokopecnej trosky) od spoločnosti U.S.
Steel Košice, s.r.o.
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 123/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informáciu o rozsudku obţalovaného Emílio Nagy
Uznesenie číslo 124/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informáciu o kontrole vykonanej Okresným úradom Košice- okolie, odbor starostlivosti
o ţivotné prostredie

Uznesenie číslo 125/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Súhlas na pouţitie súkromného motorového vozidla Suzuki Grand Vitara značky KS - MERY7
na sluţobné účely pre starostu obce Rudník
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm

Novotný, Cibrík

Uznesenie číslo 126/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Informáciu o potrebe vykonania pravidelnej kontroly detského a multifunkčného ihriska, ktorá
bude vykonaná spoločnosťou Playsystem s.r.o.

Uznesenie číslo 127/09/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Ukladá
Športovo-kultúrnej komisii pripraviť návrh na spoplatnenie zapoţičania multifunkčného ihriska
za účelom športových aktivít.
18.

Záver

Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 07.10.2016
Napísala: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Tibor Szalona
Anton Migas

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

Vladimír K i š d u č á k
starosta obce

