Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 550 /1/2016

Zápisnica
z 16. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.10. 2016
v zasadačke Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

Vladimír Kišdučák, starosta obce Rudník
Anton Migas, Ing. Tibor Szalona, Milan Šturm, Marián Cibrík, Ing. Jozef
Martoš, - poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný
kontrolór obce Rudník
Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová – referent obce, občania obce
Rudník podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Ján Novotný, MUDr. Imrich Tóth

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Informácia o audite obce
Čerpanie rozpočtu za 3. kvartál 2016
Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
Interpelácie poslancov
Rôzne:
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Informácia o audite obce
Čerpanie rozpočtu za 3. kvartál 2016
Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku, Príprava VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
Interpelácie poslancov
Rôzne:
Diskusia
Schválenie uznesení
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. HKO predloţil
prítomným návrh na doplnenie programu rokovania o bod Príprava VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce. Iné pripomienky a návrhy na zmenu sa nevyskytli. Za upravený program
hlasovali všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. poslancov Šturma
a p. Cibríka, a za zapisovateľku p. Bc. De Sousa Marques Tresovú.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslancov Szalonu a p. Migasa,
ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení z 15. zasadania OcZ uskutočneného dňa 28.09.2016, čísla 105,
106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127
predniesol poslanec Szalona. HKO sa informoval k uzneseniu č. 116/9/2016 ohľadom stavu veci
p. Lomnického, na čo mu starosta povedal, ţe zatiaľ dohoda s p. Lomnickým spísaná nebola,
keďţe oslovil predsedu Fin. kom., aby najskôr priniesla návrh na cenu práce pre p. Lomnického.
Starosta taktieţ poukázal na potrebu opravy preliačeniny na ploche detského ihriska, na ktorú
bude pozvaná firma, ktorá ihrisko aj zrealizovala.
5.
Starosta obce predloţil OcZ výsledky auditu obce obnášajúce účtovnú závierku obce za
rok 2015 a konsolidovanú účtovnú závierku. V správe audítora sa konštatuje, ţe účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej bilancie účtovnej jednotky obce Rudník
k 31.12.2015 v súlade so zákonom o účtovníctve. Poslanci vzali výsledky auditu na vedomie.
Predseda Fin. kom. oboznámil prítomných o dni konania komisie 9 novembra.
6.
V ďalšom bode starosta predloţil poslancom Čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016, ktoré
bolo poslancami vzaté na vedomie.
7.
Poslanci sa zhodli na uznesení, kde ukladajú obecnému úradu v Rudníku úlohu
vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, nakoľko obec
t. č. predmetným VZN nedisponuje, ako informoval HKO.
Poslanci sa ďalej uzniesli na tom, ţe VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku,
ktoré je platné ostáva naďalej v platnosti aj pre rok 2017, keďţe sadzby a poplatky v ňom
uvedené sú nastavené vyhovujúco. Pán poslanec Szalona poukázal na dôleţitosť dôsledného
vyberania daní a poplatkov od občanov. Spomenul svoju iniciatíva zverejniť daňových dlţníkov,
ktorá má efekt a prispieva k zlepšeniu situácie. V diskusii sa preberala aj moţnosť vyuţitia
exekútorských sluţieb a to v naliehavých prípadoch neplatičov.
Poslanec Martoš upozornil na formálny nedostatok pri dani za psa, kde bolo potrebné presne
určiť časové ohraničenie. Poslanci uvedené vzali na vedomie.

8.

Interpelácie poslancov

P. poslanec Šturm sa informoval ohľadom inštalácie redukčného ventilu na vodovodné
potrubie. P. starosta ho ubezpečil, ţe vec je uţ rozbehnutá a pracuje sa na nej. Ďalej starosta
poukázal nato, ţe na budúci rok bude nevyhnutné opraviť niektoré zničené úseky ciest v obci,
ako aj pokračovať v riešení témy inštalácie vodomerov.
9.

Rôzne

Sťažnosť na Eugena Kožeja
P. starosta informoval prítomných o sťaţnosti na p. Koţeja, ktorú na OcÚ doručil
28.10.2016 p. Martin Hegeduš. P. Hegeduš sa v nej opisuje realizáciu drobnej stavby – oplotenia
na jeho pozemku pánom Koţejom. Záleţitosť bola starostom určená na posúdenie komisii na
Ochranu verejného poriadku a Ţivotného prostredia pod vedením p. poslanca Martoša.
Pasport zelene, komunikácií
Prítomným poslancom bola podaná informácia o moţnosti získať pasportizáciu zelene,
komunikácií, nakoľko bol p. starosta v rámci regiónu oslovený firmou Hrdlička Slovakia, ktorá
sa o. i. zaoberá i touto problematikou. Mapové časti pasportov sú spracované na základe presne
zameraných polohopisných dát. Takto spracované pasporty sú podkladmi pre spracovanie plánu
a kalkuláciu údrţby. Poslanci v diskusii vyjadrili záujem o väčšie mnoţstvo informácií zo strany
menovanej firmy.
Kuka nádoby
P. starosta v rámci diskusie poukázal na skutočnosť, ţe niektorí občania majú viac nádob
na zber komunálneho odpadu neţ majú mať, teda 1 nádoba na rodinnú jednotku. Tento stav sa
bude v blízkej budúcnosti korigovať.
Posedenie starších so starostom a poslancami
Poslanci sa zhodli na termíne konania tohto tradičného kultúrno-spoločenského podujatia
v našej obci. Na základe pripomienok pánov poslancov Szalonu a Migasa sa diskutujúci
zaoberali návrhmi, aby bolo prehodnotené, kto bude na akciu pozvaný. V diskusii poslanci
vyjadrili svoj súhlas s tým, aby sa podujatia zúčastnili len tí dôchodcovia, ktorí majú uhradené
svoje záväzky voči obci a k tomuto prijali aj uznesenie.
10.

Diskusia

Poslanci:
P. poslanec Szalona
Poukázal vo svojom príspevku v diskusii na stav v akom sa nachádza ihrisko na dolnom
konci obce. V reakcii na to p. starosta opätovne zdôraznil komplikovanosť vlastníckych pomerov
v danej lokalite. P. poslanec Martoš pripomenul, ţe v ÚPN-O plánované ihrisko v blízkosti školy
je z hľadiska bezpečnosti výhodnejšie. Išlo by o to vybrať ekonomicky aj všeobecne lepšie
riešenie.
Občania:
P. Kontúrová
Poţiadala v diskusii o slovo a zaujímala sa o nájdenie riešenia problému psov špiniacich
pred jej domom. P. starosta jej odporučil priame oslovenie majiteľa psa, resp. dokumentáciu
neţelaných prípadov prostredníctvom fotografického záznamu.

11.

Schválenie uznesení

Na 16. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 28.10.2016 boli
prijaté uznesenia čísla: 128,129,130,131,132,133,134,135, ktoré boli priebeţne schvaľované za
kaţdým prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 128/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a)
Schvaľuje
Program 16. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako návrh
s doplnením bodu navrhnutého hlavným kontrolórom: Príprava VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

b)
Určuje
za overovateľov zápisnice:

Ing. Szalona, Migas, Šturm, Cibrík

MUDr. Tóth, Novotný, Ing. Martoš (mešká)

Milan Šturm

Marián Cibrík

za zapisovateľku zápisnice: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová
Uznesenie číslo 129/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Tibor Szalona, Anton Migas
počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

3

Ing. Szalona, Migas, Šturm, Cibrík

MUDr. Tóth, Novotný, Ing. Martoš (mešká)

Uznesenie číslo 130/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Uznesenie číslo 131/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Informáciu starostu o výsledkoch overenia účtovnej závierky obce Rudník za rok 2015
a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015

Uznesenie číslo 132/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2016
Uznesenie číslo 133/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Ukladá
Obecnému úradu v Rudníku vypracovať VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Migas, Šturm, Cibrík, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 134/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku ako platné VZN pre rok 2017 s
formálnou úpravou v čl. 9 Daň za psa doplnením „za kalendárny rok“
Uznesenie číslo 135/10/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Posedenie s dôchodcami sa uskutoční len s dôchodcami obce Rudník, ktorí majú zaplatené dane
a poplatky za rok 2015 a za predchádzajúce roky. Výnimku majú len tí, ktorí majú schválený
splátkový kalendár.
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

12.

Ing. Szalona, Migas, Šturm, Cibrík, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Novotný

Záver

Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 04.11.2016
Napísala: De Sousa Marques Tresová Ľubomíra, Bc., v.r.
Overovatelia zápisnice:
Šturm Milan, v.r.
Cibrík Marián, v.r.

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

Vladimír K i š d u č á k, v.r.
starosta obce

