Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 670/1/2016

Zápisnica
z 18. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.12.2016 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

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

Neprítomní:

---

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Prejednanie a schválenie kúpno-predajných cien na prevody majetku obce v zmysle
schválených zámerov na predaj majetku obce
7. Prerokovanie starostom pozastaveného uznesenia č. 135/10/2016
8. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2017
9. Správa HKO z kontroly o výbere daní a poplatkov
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. Záver
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Prerokovanie starostom pozastaveného uznesenia č. 135/10/2016
Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2017

8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver
1.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril a viedol p. Kišdučák, starosta obce.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OcZ je uznášaniaschopné.
2.
Návrh programu bol poslancom a HKO zaslaný spolu s pozvánkou. Na návrh p. poslanca
Szalonu boli z rokovania vypustené body č. 6 a č. 9. K bodu č. 9 t.j. Správa HKO z kontroly
o výbere daní a poplatkov, hlavný kontrolór uviedol, že Správa je pripravená a mal v pláne ju
predložiť OcZ do konca kalendárneho roka. Z dôvodu vypustenia bodu bude prezentovaná na
ďalšom zasadnutí OcZ. Iné pripomienky a návrhy na zmenu sa nevyskytli. Za upravený program
hlasovali všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. poslancov
Novotného a p. Szalonu a za zapisovateľku p. Bc. De Sousa Marques Tresovú.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslancov Migasa a p. Martoša,
ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení zo 17. zasadania OcZ uskutočneného dňa 14.12.2016, čísla
136,137,138,139,140,141,142 a143 prečítal p. poslanec Tóth.
5.
Po uvedení bodu programu sa slova ujal hlavný kontrolór, ktorý k Návrhu rozpočtu obce
Rudník na rok 2017 a Výhľadovému rozpočtu na roky 2018 a 2019 podal svoje odborné
stanovisko. V ňom uviedol, že stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu
rozpočtu a ako aj na základe pripomienok prejednávaných na zasadaniach finančnej komisie.
Návrh rozpočtu obce je podľa jeho zistení spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými
právnymi predpismi, ktoré boli aj jednotlivo vymenované. Zo strany obce bola dodržaná
informačná povinnosť a návrh bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na úradnej tabuli
obce ako aj na webovej stránke – v zákonom stanovenej lehote.
Súčasťou rozpočtu obce je aj Rozpočet rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce . Východiskom tvorenia rozpočtu základnej a materskej školy sú finančné
prostriedky štátu – štátny rozpočet na prenesené kompetencie a finančné prostriedky z rozpočtu
obce na tzv. originálne kompetencie. Rozpočet školy je členený na položky a podpoložky Bežné
výdaje a položku Príjmy pre jednotlivé útvary, a to: základná škola, školský klub, školská
jedáleň a materská škola.
Návrh rozpočtu je nastavený ako vyrovnaný. Je záväzný v hlavných kategóriách, čiže Celkové
príjmy a Celkové výdaje. V ostatných položkách a podpoložkách sa môže meniť rozpočtovými
opatreniami v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočty na
nasledúce 2 roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch. Záverom hlavný kontrolór skonštatoval, že Návrh rozpočtu obce
Rudník na rok 2017 a Výhľadový rozpočet na roky 2018 a 2019 je v súlade so všeobecnými
záväznými právnymi normami, pričom odporúča OcZ Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2017
schváliť a výhľadový rozpočet vziať na vedomie.

K slovu sa ďalej dostal p. poslanec Szalona. Ten skonštatoval, že finančná komisia sa od
novembra z dôvodu prejednávania návrhu rozpočtu zišla celkovo trikrát. Pri tejto príležitosti sa
poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe návrhu, predovšetkým však členovi jeho
komisie p. poslancovi Migasovi, pracovníčkam obecného úradu a hlavnému kontrolórovi obce.
Vyslovil sa za schválenie návrhu.
Ďalším diskutujúcim bol p. poslanec Migas. Uviedol, že rozpočet sa mu zdá byť málo
ambiciózny a vyjadril tiež svoju nespokojnosť s postupom presnosti zapracúvania pripomienok
zo zasadaní finančnej komisie do aktuálneho návrhu a dodržiavaním záverov finančnej komisie,
i keď majú len odporúčací charakter.
P. poslanec Szalona opätovne poukázal na nevyhnutnosť participácie na rôznych pre obec
výhodných projektoch a potrebe čerpania finančných dotácií a fondov.
Starosta dal o Návrhu rozpočtu obce na rok 2017 hlasovať a poslanci tento schválili, Výhľadový
rozpočet na roky 2018 a 2019 a Odborné stanovisko HKO boli vzaté na vedomie.
6.
Na základe výstupov z predchádzajúceho zasadania OcZ, v ktorom poslanci vyslovili
záujem o odborné právne vysvetlenie zo strany p. JUDr. Horváthovej ohľadom starostom
pozastaveného uznesenia č. 135/10/2016, starosta prítomným prečítal stanovisko p. doktorky.
V tomto sa o.i. uvádza, že rozhodnutie o nepozvaní dôchodcov, ktorí majú nedoplatky na
daniach a miestnych poplatkoch, na stretnutie s dôchodcami je diskriminačným rozhodnutím.
Diskriminácia v danom prípade je neopodstatnené nerovnaké ( rozdielne) zaobchádzanie s
dôchodcami zo strany obce, prostredníctvom obecného zastupiteľstva, t.j. prostredníctvom
poslancov, ktorí majú istú moc, resp. svoje právomoci ( v danom prípade právomoc rozhodnúť
o usporiadaní stretnutia s dôchodcami). Takýmto diskriminačným rozhodnutím by boli
znevýhodnení dôchodcovia, ktorí majú nedoplatky na daniach a miestnych poplatkoch a to len
preto, že ich nemajú uhradené. Pre dôchodcov, ktorých by sa takéto rozhodnutie týkalo, by bolo
toto rozhodnutie značne nepriaznivé.
Takýmto spôsobom nie je možné „trestať“ daňovníka, ktorý si nesplnil svoju zákonnú
povinnosť. Na jeho „potrestanie“ je obec ako správca dane povinná postupovať v zmysle
ustanovení §§89 – 157 zákona č.563/2009 Z.z. daňový poriadok v znení nesk. právnych
predpisov.
7.
Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti
HKO na 1. polrok 2017. Návrh bol obcou zverejnený v zákonnej lehote a hlavný kontrolór
v ňom informoval prítomných o predmete vykonávania jeho kontrolnej činnosti, teda čo má
právomoc kontrolovať, ako aj o konkrétne naplánovaných kontrolách na budúce mesiace.
Poslancom bola pripomenutá aj možnosť vyžiadania si mimoriadnych kontrol v súlade so
zákonným postupom. P. poslanec Szalona k uvedenému vyjadril svoju nespokojnosť s kvalitou
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorá podľa neho nedonáša obci nijaký efekt. Konkrétne
sa p. poslanec zameriaval na kontrolu daní a poplatkov. V reakcii na to mu hlavný kontrolór
oponoval tým, že v jeho kompetencii je kontrola správnosti a zákonnosti postupov pri výbere
daní a poplatkov. HKO uviedol, že si je plne vedomý svojej podriadenosti a zodpovedaní sa
OcZ, ale poukázal na mieru zadania mimoriadnych úloh a kontrol berúc do úvahy výšku svojho
úväzku a dĺžku pracovného času.
Po výzve na hlasovanie poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti.

8.

Interpelácie poslancov

Žiaden poslanec OcZ sa v tomto bode neprihlásil o slovo.
9.

Rôzne

Cena vodného na rok 2017 vo výške 22,28 Eur/os./rok
Starosta poslancov v tomto bode oboznámil s Potvrdením o cene vodného, ktoré bolo obci
určené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 02.12.2016, kde bola daná maximálna variabilná
zložka ceny na 0,6554 Eur/m3. Poslanci cenu vodného na rok 2017 jednomyseľne schválili.
Informácia o schválení dotácie na projekt Kamerovo – monitorovací systém
Prítomní poslanci boli starostom obce informovaní o schválení dotácie Radou vlády SR pre našu
obec vo výške 10.000,00 Eur na kapitálové výdavky na zabezpečenie projektu „Kamerovomonitorovací systém pre monitorovanie verejných priestorov a obecných priestranstiev v obci
Rudník“ Dotácia predstavuje max. 80% z celkovej sumy projektu.
10.

Diskusia

Poslanci:
P. poslanec Tóth
O slovo sa prihlásil p. zástupca starostu, ktorý sa vyjadril k negatívnemu hodnoteniu hlavného
kontrolóra podaného p. poslancom Szalonom. P. zástupca poukázal na kvalitu a odbornosť
výstupov, ktoré HKO už 2 roky OcZ predkladá, s ktorými OcZ súhlasí a mnohokrát presne
poukazujú na eventuálne chybné kroky, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Ďalej sa p. zástupca
vyjadroval k téme daní a ich výberu a zároveň sa stotožnil s právnym stanoviskom JUDr.
Horváthovej vo veci pozastaveného uznesenia. Zdôraznil problematickosť možnosti výberu daní
a poplatkov v niektorých prípadoch a vyzval prítomných kolegov poslancov k spoločnej snahe
vytvoriť systém zásad na zlepšenie výberu daní a poplatkov v obci napr. aj cez zasadania komisií
OcZ. P. zástupca taktiež apeloval na otvorenosť v jednaní medzi ľuďmi v obci. P. poslanec
Novotný vyjadril svoj názor riešiť problematiku neplatičov ráznejšie , napr. formou odpojenia
od vodovodného vedenia, ako odstrašujúci príklad pre ostatných. Starosta obce ako aj p.
zástupca starostu však upozornili na komplikovanosť situácie v prípade takéhoto riešenia.
Občania:
P. Mgr. Domaničová Ivana
Svoj príspevok do diskusie p. Mgr. Domaničová adresovala p. starostovi, ktorého upozornila na
údajne hanlivé vyjadrovanie sa o občanoch obce. Starosta si niečoho takého nebol vedomý.
11.

Schválenie uznesení

Na 18. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 22.12.2016 boli prijaté
uznesenia čísla: 144,145,146,147,148 a 149, ktoré boli priebežne schvaľované za každým
prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 144/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník

a) S c h v a ľ u j e
Program 18. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh s nasledovnými zmenami: vynechať bod 6 a 9
počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

Šturm Milan, MUDr. Tóth Imrich, Novotný Ján, Migas Anton, Ing. Szalona Tibor,
Ing. Martoš Jozef, Cibrík Marián

b) U r č u j e
Za overovateľov zápisnice: Novotný Ján, Ing. Szalona Tibor
Za zapisovateľku zápisnice: Bc. De Sousa Marques Tresová Ľubomíra
Uznesenie číslo 145/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martoš Jozef,
Počet

Migas Anton

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

Šturm Milan, MUDr. Tóth Imrich, Novotný Ján, Migas Anton, Ing. Szalona Tibor,
Ing. Martoš Jozef, Cibrík Marián

Uznesenie číslo 146/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Uznesenie číslo 147/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e
Rozpočet Obce Rudník na rok 2017 bez programovej štruktúry vo výške:
Príjmy:
305.225,00 Eur
Výdavky:
305.225,00 Eur
počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

2

Neprítomní:

-

Šturm Milan, MUDr. Tóth Imrich, Novotný Ján, Ing. Szalona Tibor, Ing. Martoš
Jozef

Cibrík Marián, Migas Anton

b) B e r i e n a v e d o m i e
Výhľadový Rozpočet Obce Rudník na roky 2018 a 2019
c) B e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2017
Uznesenie číslo 148/12/2016
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 1. polrok 2017
počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

Šturm Milan, MUDr. Tóth Imrich, Novotný Ján, Migas Anton, Ing. Szalona Tibor,
Ing. Martoš Jozef, Cibrík Marián

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

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

Šturm Milan, MUDr. Tóth Imrich, Novotný Ján, Migas Anton, Ing. Szalona Tibor,
Ing. Martoš Jozef, Cibrík Marián

Uznesenie číslo 149/12/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Cenu vodného na rok 2017 vo výške 22,28 Eur/os./rok
Cena je vypočítaná podľa Potvrdenia o cene č. 4786-2016-BA zo dňa 02.12.2016, ktorým Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Bratislava určil maximálnu variabilnú zložku ceny na
0,6554 Eur/m3
počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

Šturm Milan, MUDr. Tóth Imrich, Novotný Ján, Migas Anton, Ing. Szalona Tibor,
Ing. Martoš Jozef, Cibrík Marián

12.

Záver

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 27.12.2016
Napísala: De Sousa Marques Tresová Ľubomíra, Bc., v.r.
Overovatelia zápisnice:
Szalona Tibor, Ing, v.r.
Novotný Ján, v.r.

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

