Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 675/1/2016

Zápisnica
z 17. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 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:

MUDr. Imrich Tóth, Ján Novotný

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Návrh Rozpočtu obce Rudník na rok 2017, odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu
6. Návrh VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
7. Návrh na zvýšenie platu starostu v decembri 2016 a v januári 2017
8. Návrh na zvýšenie úväzku HKO
9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
10. Prejednanie a schválenie kúpno-predajných cien na prevody majetku obce v zmysle
schválených zámerov na predaj majetku obce
11. Oznámenie o príprave zmeny ÚPN-O
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Návrh Rozpočtu obce Rudník na rok 2017, odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu

6. Návrh VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
7. Návrh na zvýšenie platu starostu v decembri 2016 a v januári 2017
8. Návrh na zvýšenie úväzku HKO
9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
10. Oznámenie o príprave zmeny ÚPN-O
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne:
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. 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 navrhol
prítomným vypustiť z rokovania bod č. 10 a presunúť ho na najbliţšie zasadanie OcZ. Iné
pripomienky a návrhy na zmenu sa nevyskytli. Za upravený program hlasovali všetci prítomní
poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. poslancov Migasa a p. Szalonu a za
zapisovateľku p. Bc. De Sousa Marques Tresovú.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslancov Martoša a p. Šturma,
ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení zo 16. zasadania OcZ uskutočneného dňa 28.10.2016, čísla 128,
129,130,131,132,133,134 a 135 prečítal p. poslanec Szalona. Kontrolou sa zistilo, ţe starosta
nepodpísal uznesenie č. 135/10/2016 poslancami OcZ schválené v nasledovnom znení:
„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.“ Starosta svoje rozhodnutie odôvodnil tým, ţe podľa jeho názoru a taktieţ
po konzultácii s právničkou obce JUDr. Horváthovou, má predmetné uznesenie diskriminačný
charakter. Po prednesení návrhu na jeho zrušenie sa však zo strany poslancov na to nenašla vôľa
a bola vyjadrená potreba presnejšieho vysvetlenia zo strany pani doktorky. Starosta súhlasil
s tým, ţe ju k téme opäť osloví a prejedná sa to nabudúce.
5.
Pri prejednávaní rozpočtu obce na rok 2017 starosta obce uviedol, ţe i napriek tomu, ţe
sa tento bod prejednáva, schvaľovať by sa mal aţ na ďalšom stretnutí OcZ, keďţe predseda
finančnej komisie (FK) p. poslanec Szalona doručil na OcÚ zápis zo zasadania komisie,
v ktorom sú určité pripomienky a dopyty, ktoré je potrebné doriešiť. P. poslanec potom tieţ sám
upresnil, ţe sa jedná hlavne o objasnenie rozpočtu školy a materskej školy. V rozpočte
predloţenom ekonómkou a štatutárkou školy je totiţ značný rozdiel v porovnaní s návrhom,
ktorý vypracoval OcÚ. Ekonómka obce p. Gamráthová nebola prítomná na aktuálnom zasadaní
OcZ z rodinných dôvodov. Ako predseda FK, tak aj p. poslanec Migas, ktorý je jej členom,
deklarovali svoj eminentný záujem na stretnutí s ekonómkou aj s riaditeľkou školy, niekedy
počas nasledujúceho týţdňa, z dôvodu vydiskutovania si nejasností. HKO dodal, ţe i on predloţí
svoje stanovisko k rozpočtu aţ na ďalšom stretnutí, keď sa bude daný bod znova prejednávať.

6.
Starosta obce predloţil poslancom Návrh VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce. O bode sa hlasovalo a poslanci ho bez akýchkoľvek námietok prijali.
7.
Ďalším bodom programu bolo zvýšenie platu starostu obce v mesiaci december 2016
a január 2017. K tomu predseda FK p. poslanec Szalona uviedol, ţe to bolo prejednané aj
v komisii a zvýšenie by sa uskutočnilo z dôvodu ţivotného jubilea p. starostu. Komisia
uvaţovala o zvýšení vo výške dvakrát po 50%, čím by sa dospelo k sume jedného hrubého platu.
Starosta prítomných poslancov poprosil, a to najmä kvôli blíţiacim sa sviatkom, aby sa suma
rozloţila na 70% v decembri a 30% v januári budúceho roku. O bode dal starosta hlasovať
a poslanci ho jednomyseľne schválili.
8.
Po prečítaní tohto bodu programu p. poslancom Martošom sa slova ujal p. poslanec
Szalona, ktorý vyjadril svoj názor na mnoţstvo práce i na dĺţku pracovného času prislúchajúcu
kontrolórovi obce, ako aj zamestnancom na OcÚ. Podľa jeho mienky je doterajší úväzok
postačujúci a nepodporí jeho zvýšenie. Vyslovil taktieţ svoju nespokojnosť s plnením
schválených kontrolných činností kontrolóra, majúc konkrétne na mysli kontrolu výberu daní
a poplatkov. K uvedenému mu kontrolór oponoval, keďţe čiastočná správa z kontroly uţ bola
podaná na predchádzajúcich zasadaniach OcZ a finálna verzia bude prezentovaná taktieţ.
Starosta vyjadril svoju spokojnosť s prácou a výkonmi kontrolóra, no konštatoval, ţe konečné
rozhodnutie je v rukách poslancov. Po výzve na hlasovanie, poslanci návrh na zvýšenie úväzku
nepodporili.
9.
Starosta predloţil poslancom rozpočtové opatrenie č. 6/2016, ktoré prečítal p. poslanec
Szalona. Poslanci predmetné opatrenie schválili bez pripomienok.
10.
V tomto bode starosta informoval prítomných o zmenách v územnom pláne obce, ktoré
sú momentálne vo svojej počiatočnej fáze. Tieto sa dotýkajú pozemkov na hornom konci obce
v blízkosti poľnohospodárskeho areálu patriacemu firme AGRO-MOLD, a.s. Moldava nad
Bodvou, nakoľko obec plánuje v budúcnosti na susediacich pozemkoch realizovať individuálnu
bytovú výstavbu. Do časti predmetného územia zasahuje aj ochranné pásmo. V súvislosti so
zmenami územného plánu zatiaľ ţiadne platby neboli uskutočnené. Starosta bude aj naďalej
pokračovať v rokovaniach so zástupcami zúčastnených strán s cieľom zabezpečiť pre obec čo
najlepšie podmienky rešpektujúc platné právne predpisy a zásady transparentnosti. Poslanci
uvedené informácie vzali na vedomie.
11.

Interpelácie poslancov
Ţiaden poslanec OcZ sa v tomto bode neprihlásil o slovo.

12.

Rôzne

Podpísanie zmluvy s CRR Košice
Starosta informoval OcZ o tom, ţe bola podpísaná zmluva o poskytovaní sluţieb v cene
1900 Eur s neziskovou organizáciou Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
(CRR), ktorá poskytuje rôzne všeobecne prospešné sluţby, najmä pre mestá a vidiecke obce

Košického kraja. Obec s touto organizáciou spolupracovala aj doteraz, a to aj v rámci svojho
regionálneho zdruţenia obcí MAS RUDOHORIE, o. z..
Súhlas na výrub drevín
Ďalej starosta oboznámil prítomných o súhlase s výrubom drevín na parcele 385/1 v k. ú.
Rudník, ktorý bol obci daný z Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o ţivotné
prostredie.
Nové webové sídlo obce
Starosta podal informáciu o novozriadenom webovom sídle obce Rudník , ktoré sa
nachádza na adrese: www.obecrudnik.eu
13.

Diskusia
Poslanci:

P. poslanec Szalona
O slovo sa prihlásil p. poslanec Szalona, ktorý vo svojom príspevku spomenul, ţe sa FK
uţ dvakrát zišla kvôli rozpočtu obce. Ten je podľa jeho názoru tak napnutý, ţe v ňom uţ nie je
dostatok financií na kapitálové výdavky, teda na rozvoj obce. Poukázal tým na nevyhnutnosť
orientovať sa na rôzne fondy a výzvy, ktoré sú obciam k dispozícii. P. poslanec sa opýtal, či je
obec zapojená do nejakých projektov, resp. v akých sú štádiách. Starosta objasnil, ţe obec je
zapojená do viacerých projektov, no zároveň aj upozornil na to, ţe malé obce, ako je napr. aj tá
naša, sú zväčša menej úspešné v získavaní dotácií. Ako príklady projektov, na ktorých obec t. č.
participuje, starosta vymenoval projekt zberného dvora, projekt zateplenia školy, výstavbu novej
autobusovej zastávky, dovybavenie kultúrneho domu či zriadenie šatní k multifunkčnému
ihrisku.
Občania:
P. Ing. Kormošová
Slova sa ujala p. Ing. Kormošová, ktorá mala otázky ohľadom rozpočtu obce, konkrétne
sa zaujímala o dofinancovanie projektov a montáţ vodomerov v obci. Starosta jej odporučil
podať svoje dopyty písomne, nakoľko sa rozpočet obce ešte bude prejednávať na ďalšom
zasadnutí OcZ. Ďalej uviedol, ţe vodomer bol montovaný v bani Ferdinand.
P. Domanič
Vo svojom vstupe sa p. Domanič informoval o novej obecnej web stránke, ktorej vytkol
neúplnosť zápisníc a neaktuálnosť fotogalérie. Jeho podnety boli zaznamenané a budú napravené
čo najskôr. K problematike zverejňovania bolo p. starostom i kontrolórom spomenuté, ţe obec sa
rozhodla pre zavedenie novej stránky najmä z dôvodu nutnosti efektívneho a včasného
zverejňovania materiálov, tak ako jej ukladá zákon, keďţe v minulosti bolo toto realizované
prostredníctvom ďalšej osoby. Taktieţ bola občanom navrhnutá moţnosť podieľať sa na
prispievaní do fotogalérie prostredníctvom svojich fotografií z rôznych obecných akcií v prípade
záujmu.

14.

Schválenie uznesení

Na 17. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 14.12.2016 boli prijaté
uznesenia čísla: 136, 137,138,139,140,141,142,143, ktoré boli priebeţne schvaľované za kaţdým
prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 136/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e
Program 17. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh s vyňatím bodu 10
počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

b)

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

MUDr. Tóth, Novotný

určuje

Za overovateľov zápisnice: Migas Anton, Ing. Szalona Tibor
Za zapisovateľku zápisnice: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová
Uznesenie číslo 137/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Martoš, Šturm Milan
počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

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

MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 138/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Uznesenie číslo 139/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

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

MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 140/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zvýšenie platu starostovi obce Rudník v decembri 2016 a v januári 2017 v zmysle zákona NR
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v z. n. p., konkrétne o:
70% z mesačného platu v mesiaci december 2016
30% z mesačného platu v mesiaci január 2017
počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

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

MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 141/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Neschvaľuje
Zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Rudník na 0,27 s účinnosťou od
01.01.2017
počet

Mená poslancov

Za:

-

Proti:

4

Ing. Szalona, Cibrík, Migas, Ing. Martoš

Zdrţal sa:

1

Šturm

Neprítomní:

2

Novotný, MUDr. Tóth

Uznesenie číslo 142/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 6/2016
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
41
121001
41
223001
41
292006
111 312001
71
311
111 312001
SPOLU :

Daň z pozemkov
Poplatky za vodné
Príjmy z náhrad z poisteného plnenia
Tuzemský beţný grant - Recyklačný fond
Tuzemský beţný grant - LB
Vrátený transfer na mzdy za rok 2015 z ÚPSVaR

+ 2.416,00 Eur
+ 2.057,00 Eur
+ 440,00 Eur
+ 295,00 Eur
+ 550,00 Eur
+ 3.082,56 Eur
+ 8.840,56 Eur

B) Navýšenie bežných výdavkov
41 0111 633006
kamenivo a štrkovina
+ 1.200,00 Eur
41 0111 633016
reprezentačné (RKC)
+ 2.000,00 Eur
41 0111 611
starosta - navýšenie vo výške platu k ţiv. jub. 50.nar.
+ 728,00 Eur
41 0111 62
starosta -odvody
+ 255,00 Eur
41 0820 637003
zriadenie nového webového sídla obce
+ 730,00 Eur
111 0510 637004
vývoz odpadu
+ 295,00 Eur
71 0820 633014
posedenie so staršími
+ 300,00 Eur
71 0111 633006
chladnička
+ 250,00 Eur
111 0111 611
Spolufinancovanie projektu ŠnZ
+ 1.737,42 Eur
111 0111 611
mzdové prostriedky
+ 1.345,14 Eur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SPOLU :
+ 8.840,56 Eur
počet
Za:

5

Proti:

-

Zdrţal sa:

-

Neprítomní:

2

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

MUDr. Tóth, Novotný

Uznesenie číslo 143/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Oznámenie o príprave zmeny ÚPN-O
15.

Záver

Keďţe program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 19.12.2016
Napísala: De Sousa Marques Tresová Ľubomíra, Bc., v.r.
Overovatelia zápisnice:
Szalona Tibor, Ing, v.r.
Migas Anton, v.r.

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

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

