Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Číslo spisu: 360/1/2016

Zápisnica
z 14. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.06. 2016
v zasadačke Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

Vladimír Kišdučák, starosta obce Rudník
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 – referent 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.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Záverečný účet (ZÚ) Obce Rudník za rok 2015
Výročná správa Obce Rudník za rok 2015
Prerokovanie starostom pozastaveného uznesenia č. 82/05/2016
Informácie starostu k aktuálnemu stavu MAS Rudohorie, o.z.
Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce
Rámcová zmluva o poskytovaní sluţieb s Ing. Vladimírom Uramom
Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva Rudník v 2. polroku 2016
Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2016
Interpelácie poslancov
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Záverečný účet (ZÚ) Obce Rudník za rok 2015
Výročná správa Obce Rudník za rok 2015
Prerokovanie starostom pozastaveného uznesenia č. 82/05/2016
Informácie starostu k aktuálnemu stavu MAS Rudohorie, o.z.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce
Rámcová zmluva o poskytovaní sluţieb s Ing. Vladimírom Uramom
Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva Rudník v 2. polroku 2016
Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2016
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
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. Starosta predloţil
prítomným návrh na doplnenie programu rokovania o nový bod Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.
Iné pripomienky a návrhy na zmenu sa nevyskytli. Za upravený program hlasovali všetci
prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Ing. Martoša a p. Cibríka, za
zapisovateľku p. Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresovú.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. Ing. Szalonu a p. Migasa, ktorí boli
obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení z 12. zasadania OcZ uskutočneného dňa 18.05.2016, čísla
78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 predniesol p. Ing. Szalona.
5.
Nakoľko na predchádzajúcom zasadaní k schváleniu ZÚ OcZ nedošlo, starosta
poslancom opätovne predloţil Návrh záverečného účtu Obce Rudník za rok 2015. K slovu sa
dostal p. Ing. Szalona, ktorý znova poukázal na poloţku “platy“, kde došlo k prečerpaniu
finančných prostriedkov a vyjadril svoj zámer hlasovať v tomto bode za schválenie ZÚ ale
s výhradou. Taktieţ chce, aby sa tento rok urobila dôkladná analýza čerpania finančných
prostriedkov na mzdy a platy a v prípade potreby sa včas prijali rozpočtové opatrenia.
Na otázku p. Ing. Martoša – aké dôsledky by pre obec malo prijatie ZÚ s výhradou, odpovedala
ekonómka obce a taktieţ pán starosta, a to poukázaním na jeho dôleţitosť napr. pri získavaní
eurofondov.
Po ukončení diskusie starosta dal o návrhu hlasovať. Pri hlasovaní bol ZÚ schválený bez výhrad
a schválené bolo aj pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 21.770,75 Eur.
6.
V tomto bode starosta predloţil poslancom Výročnú správu Obce Rudník za rok 2015,
ktorá bola poslancami vzatá na vedomie.

7.
V bode 7 p. starosta oboznámil prítomných o neplatnosti uznesenia č. 82/05/2016, ktoré
nepodpísal, pretoţe nebolo prijaté v súlade so zákonom o majetku obcí. Vysvetlil, ţe po
konzultácii predmetnej veci s právničkou, je nevyhnutné, aby k schváleniu bola dodrţaná 3/5
väčšina hlasov, čo sa však 18.05.2016 nestalo. Zároveň konštatoval, ţe celá situácia ohľadom
odpredaja pozemku je ošemetná a dotýka sa aj územného plánu obce, preto by bolo vhodné
zvolať pre občanov aj verejné zhromaţdenie a odporučil počkať na verdikt súdu, keďţe uvedená
záleţitosť je t.č. v súdnom konaní. Poslanci uvedené vzali na vedomie.
8.
Starosta ďalej informoval prítomných poslancov o aktuálnom dianí v Regionálnom
zdruţení MAS Rudohorie a o potrebe poskytnutia finančnej podpory vo výške 2.800,00 Eur zo
všetkých 17 obcí patriacich do zdruţenia. Ako ďalej objasňoval p. starosta, nepriaznivá finančná
situácia v zdruţení je výsledkom konania p. podnikateľa Pavlíka, pričom sa jedná o finančnú
dieru cca 47 tisíc eur. Spomínaný podnikateľ, ktorý v zdruţení zastupoval súkromný sektor,
v ňom uţ nepôsobí, no deficit je potrebné vykryť, aby mohlo zdruţenie naďalej fungovať
a pôsobiť v prospech regiónu.
P. Ing. Martoš sa informoval, či na to máme financie v rozpočte. P. Ing. Szalona konštatoval, ţe
nie a tieţ navrhol hneď aj prijať k predmetnému spolufinancovaniu potrebné uznesenie, nakoľko
je termín splatnosti do 15.07.2016. V hlasovaní bolo schválené poskytnutie finančnej podpory
na činnosť MAS Rudohorie ako aj pouţitie finančných prostriedkov na túto podporu
z rezervného fondu obce s podmienkou navrátenia týchto prostriedkov z beţných výdavkov do
konca roka 2016.
9.
Poslancom bol prezentovaný návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku
v celkovej výške 5.800,18 Eur. Návrh vznikol pri fyzickej inventarizácii majetku obce
uskutočnenej poslancami OcZ. P. starosta dal o návrhu hlasovať a poslanci návrh schválili.
10.
V bode 10 starosta informoval o tom, ţe nakoľko obec odstúpila od zmluvy o dielo so
spoločnosťou ROTO SK, spol. s.r.o, sa po konzultácii s Ing. Jarabinským z W-Control, s.r.o., teda našim
prevádzkovateľom vodovodu, zúčastnil rokovania s Ing. Uramom v Prešove, kde došlo k podpísaniu
rámcovej zmluvy medzi Obcou Rudník a Ing. Uramom. Spolupráca sa týka dokončenia projektu čističky
odpadových vôd a kanalizácie. P. starosta objasnil, ţe zatiaľ nebolo potrebné nič platiť. Poslanci uvedenú
informáciu zobrali na vedomie.

11.
P. starosta predloţil poslancom návrh plánu zasadaní OcZ Rudník v 2. polroku 2016 a po vyzvaní
na hlasovanie poslanci návrh bez akýchkoľvek pripomienok schválili.

12.
V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení v.z.n.p. HKO predloţil OcZ Obce
Rudník návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016. K uvedenému p. Ing Szalona navrhol pripojiť
svoju písomnú pripomienku o doplnenie plánu kontrolnej činnosti HKO, v ktorej ţiada kontrolu
pracovných zaradení a ohodnotení pracovníčok OcÚ Rudník. Po odporúčaní HKO bola predmetná
pripomienka zapracovaná do osobitného uznesenia. Poslanci v hlasovaní schválili plán kontrolnej činnosti
HKO, poverili ho výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti a taktieţ schválili doplnenie plánu
práce HKO podľa návrhu Ing. Szalonu.

13.
Poslancom bol predloţený návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2016,
návrh na zmenu rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. Rozpočtové
opatrenie č. 3/2016, o ktorom dal starosta hlasovať, bolo poslancami schválené.
14.

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

15.

Rôzne

Plaketa predsedu KSK
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa v prípade záujmu o vypracovanie návrhu na
udelenie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja, konkrétne na Plaketu predsedu
KSK, vyjadrili jednoznačne, koho by na toto ocenenie chceli navrhnúť. Všeobecným súhlasom
bola táto pocta pridelená MUDr. Tóthovi, nakoľko oslávil tohto roku ţivotné jubileum a má aj
úctyhodnú profesionálnu dráhu. Návrh sa podujal písomne sformulovať p. Ing. Szalona.
Sťažnosť manželov Kontúrovcov
Na obecný úrad bola dňa 15.06.2016 osobne doručená sťaţnosť manţelov Kontúrovcov, s ktorou
sa p. starosta obrátil na p. Ing. Martoša ako predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a
ţivotného prostredia. Ing. Martoš sa vyjadril, ţe si ţiadosť prečíta a bude sa jej venovať.
16.

Diskusia

Poslanci:
P. Ing. Szalona
Prítomných upozornil na zhoršujúci sa stav jamy na “bani“, kde sa bol nedávno pozrieť
a situáciu aj fotograficky zachytil na svojom telefóne. Prítomní sa zhodli na tom, ţe je potrebné
dodrţiavať zákon, mať nad miestom kontrolu a nezbavovať sa tam nebezpečného odpadu. P.
starosta však poukázal aj na komplikovanosť situácie, nakoľko prístupová rampa nie je
uzamknutá a pozemok samotný má viacero uţívateľov.
P. Cibrík
Vo svojom príspevku poukázal na problém, ktorý má s čerpadlami vo svojom dome v studni,
spôsobený presakovaním kaolínu z ťaţobného miesta do spodných vôd. Zároveň spomenul
aj nedostatok vody v obci, najmä v tomto letnom období a s tým súvisiacu podráţdenosť
občanov. P. starosta zdôraznil, ţe pitná voda je spotrebúvaná do bazénov, na umývanie áut a je
potrebné mať v tejto záleţitosti disciplínu, vodou neplytvať a čo najskôr zaviesť vodomery.
P. Ing. Martoš
Navrhol stretnutie všetkých zainteresovaných do prípravy Májového behu mieru, aby bolo
moţné prediskutovať a vyhodnotiť dobré aj zlé stránky pretekov.

P. Ing. Szalona a p. Migas
Obaja poslanci sa zaujímali o situáciu na ihrisku na dolnom konci obce. Ihrisko je momentálne
bez športového vyuţitia a je zarastené trávou. P. starosta uviedol, ţe ihrisko leţí na súkromnom
majetku, po diskusii následne prehlásil, ţe sa skontaktuje s predstaviteľmi firmy Agro – mold,
a.s. a postará sa o nájdenie riešenia.
Občania:
P. Ladislav Štark
Vo svojom príspevku nadviazal na predchádzajúcu diskusiu týkajúcu sa zanedbanosti ihriska.
Vyjadril svoju ľútosť nad stavom ihriska ako i telovýchovy a športu celkovo v obci. Ponúkol sa
k dispozícii na kosenie trávy na ihrisku, školskom dvore alebo okolo kostola Sv. Anny, pričom
navrhol obci zakúpiť kosačku. P. Ing. Martoš podporil iniciatívu p. Štarka a uviedol, ţe by bolo
výhodné, ak by bolo ihrisko znova udrţiavané. K diskusii sa pripojil aj HKO a na margo
eventuálnej kúpy kosačky pre OcÚ Rudník poukázal aj na nevyhnutnosť riadnej evidencie
a záznamov spojených s jej kúpou a prevádzkou.
17.

Návrh a schválené uznesenia

Prijaté uznesenia na 14. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa
22.06.2016 a to čísla: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, ktoré boli priebeţne
schvaľované za kaţdým prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 92/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e Program 14. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného
v pozvánke ako návrh s doplnením o bod Rozpočtové opatrenie č. 3/2016, ktorý bude
nasledovať po bode 12
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

b)

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Určuje

za overovateľov zápisnice:

Ing. Jozef Martoš, Marián Cibrík

Za zapisovateľku zápisnice: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová
Uznesenie číslo 93/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
V o l í Návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Tibor Szalona, Anton Migas

počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 94/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a)

Sc h vaľ uj e
b e z
hospodárenie bez výhrad
počet

v ý h r a d ZÚ Obce Rudník za rok 2015 a celoročné

Mená poslancov

Za:

3

Ing. Martoš, Cibrík, Migas

Proti:

1

Ing. Tibor Szalona

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

b)

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

S c h v a ľ u j e Pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 21. 770,75 EUR
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 95/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu Obce Rudník za rok 2015

Uznesenie číslo 96/06/2016
B e r i e n a v e d o m i e Neplatnosť uznesenia č. 82/052016 z 18.05.2016, ktoré starosta obce
nepodpísal, nakoľko nebolo prijaté v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie číslo 97/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Poskytnutie finančnej podpory vo výške 2.800,00 Eur na činnosť MAS
Rudohorie, o.z.

počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 98/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku – dlhodobý hmotný majetok
v celkovej výške 5.800,18 Eur
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 99/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uzatvorenie rámcovej zmluvy o poskytovaní sluţieb medzi Obcou Rudník a Ing. Vladimírom
Uramom
Uznesenie číslo 100/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva Rudník v 2. polroku 2016
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 101/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) S c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti HK Obce Rudník na 2. polrok 2016

počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

b) P o v e r u j e Hlavného kontrolóra Obce Rudník výkonom kontrol podľa plánu
kontrolnej činnosti
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 102/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.3/2016
1) Návrh na zmenu rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky
A) Navýšenie rozpočtu - § 14, ods. 2 písm. b
Navýšenie bežných príjmov
Tuzemské beţné granty
Tuzemské beţné granty
Tuzemské beţné granty

71 311
111 312001
111 312001

SPOLU :

+
+
+

530,00 Eur
481,00 Eur
23,52 Eur

+ 1.034,52 Eur

Navýšenie bežných výdavkov
Výdavky – májový beh
Vývoz objemného odpadu
Osobitný príjemca – RP

71 0820 633006
111 0510 637004
111 0111 633011

SPOLU :

-

530,00 Eur
481,00 Eur
23,52 Eur

- 1.034,52 Eur
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 103/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na poskytnutie finančnej
podpory vo výške 2.800,00 eur na činnosť MAS Rudohorie, o.z. s podmienkou navrátenia týchto
finančných prostriedkov z bežných výdavkov do konca roka 2016.
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Uznesenie číslo 104/06/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S c h v a ľ u j e Doplnenie plánu práce HK Obce Rudník na 2. polrok 2016 podľa návrhu poslanca Ing.
Tibora Szalonu predloženého písomnou formou.
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

18.

Cibrík, Ing. Szalona, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Záver

Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 30.06.2016
Napísala: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová
Overovatelia zápisnice:
Marián Cibrík
Ing. Jozef Martoš

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

Vladimír K i š d u č á k
starosta obce

