Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

Číslo spisu: 40/2017
Zápisnica
z 20. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.03.2017 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

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

Neprítomní:

Cibrík Marián (ospravedlnený)

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet (ZÚ) obce za rok 2016, stanovisko HKO k ZÚ
6. Informácie starostu k aktuálnemu stavu Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie
7. Spoločný stavebný úrad – uznesenie
8. Nové potvrdenie ÚRSO o cene - zmena
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Schválené uznesenia
12. Záver
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Záverečný účet (ZÚ) obce za rok 2016, stanovisko HKO k ZÚ
6. Informácie starostu k aktuálnemu stavu Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie
7. Spoločný stavebný úrad – uznesenie
8. Nové potvrdenie ÚRSO o cene - zmena
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne

11. Schválené uznesenia
12. Záver
1.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril a viedol p. Kišdučák, starosta obce.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a OcZ je
uznášaniaschopné.
2.
Návrh programu bol poslancom a HKO zaslaný spolu s pozvánkou. Za program hlasovali
všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. zástupcu starostu a p.
poslanca Szalonu. Zapisovateľkou je p. Bc. De Sousa Marques Tresovú.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslancov Novotného a p. Martoša,
ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení zo 19. zasadania OcZ uskutočneného dňa 25.01.2017, čísla
150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 prečítal zástupca starostu.
5.
Starosta obce predložil poslancom Návrh záverečného účtu Obce Rudník za rok 2016. P.
poslanec Szalona požiadal, že si k tomuto bodu tvorí zvukový záznam. Starosta udelil slovo
HKO, aby predniesol svoje stanovisko. HKO vo odbornom stanovisku konštatoval, že Návrh
ZÚ Obce Rudník za rok 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.
z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace
právne normy. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016, schválený obecným zastupiteľstvom 30.12.2015 uznesením číslo 64/12/2015 a bol
obecným zastupiteľstvom v priebehu roka šesťkrát zmenený. Výsledkom hospodárenia Obce
Rudník v roku 2016 je prebytok v hodnote +11.649,26 Eur. Záverom HKO vo svojom
stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť ZÚ bez výhrad. Poslanci to zobrali na
vedomie.
K bodu prebehla diskusia, v ktorej sa o slovo prihlásil p. poslanec Szalona. Informoval
o záveroch zasadania finančnej komisie, ktorá prejednávala záverečný účet obce ako aj čerpanie
rozpočtu za rok 2016. V uvedenom sa vyjadril o pozitívnych aj menej pozitívnych stránkach
tohto ZÚ. Ako pozitívum vidí napr. zlepšenie výberu daní oproti minulým rokom, ako
negatívum prečerpanie finančných prostriedkov na mzdy a na materskú a základnú školu.
Informoval o svojom stretnutí s ekonómkou školy p. Bc. Benkovou, ktorá mu objasnila, že
prečerpanie na strane školy pochádzalo z tzv. prenesených kompetencií teda z peňazí od štátu.
Celkovo p. poslanec odporúčil ZÚ schváliť.
Zo strany občanov sa s otázkou prihlásil p. Szabo, ktorého zaujímalo, prečo boli prekročené
finančné prostiedky na mzdy pre zamestnancov obecného úradu. Starosta mu odporúčil dať
svoju otázku písomne, na čo mu následne bude zo strany obce odpovedané.
P. ekonómka Gamráthová ešte doplnila, že aktuálny ZÚ bol spracovaný v súlade s metodikami
a rozpočtovníctvom obcí a taktiež bol aj prekonzultovaný s audítorom.
Starosta dal po ukončení diskusie o návrhu hlasovať. Poslanci návrh účtu schválili bez výhrad.

6.
V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov o záveroch stretnutia na sneme
Regionálneho združenia miest a obcí RUDOHORIE, kde sa o. i. prejednával aj II. ročníku
Festivalu Rudohorie, a na ktorý je potrebné prispieť sumou 300 Eur, ktorý sa bude konať
17.06.2017 vo Vyšnom Medzeve. Poukázal na možnosť, aby sa podujatia zúčastnili aj spevácky
zbor Makaľky. Poslanci následne schválili finančný transfer v požadovanej výške.
7.
Starosta v aktuálnom bode informoval o Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu (stavebná činnosť). Poslanci k uvedenému nemali pripomienky a dodatok
schválili.
8.
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s Potvrdením o cene č. 0567/2017/V-PC zo dňa
21.02.2017, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Bratislava určil maximálnu
cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na 0,7031 Eur/m3. Týmto
potvrdením sa zároveň ruší Uznesenie číslo 149/12/2016 a cena vodného na rok 2017 bola
poslancami schválená vo výške 24,50 Eur/os./rok.
9. Interpelácie poslancov
V tomto bode sa nikto o slovo neprihlásil.
10.

Rôzne

Starosta obce:
Zmluva s firmou BVL Plumb - starosta informoval o zmluve so spoločnosťou, ktorá sa
zaoberá poskytovaním služieb v odpadovom hospodárstve, konkrétne zberom batérií. Zdôraznil,
že v záujme ochrany životného prostredia a s cieľom predchádzať vyhadzovaniu použitých
batérie voľne do odpadu, je vhodné spoluprácu s firmou podporiť. Poslanci zmluvu odsúhlasili.
Kamerový systém v obci – starosta pripomenul prítomným poslancom zmluvu s firmou
Empemont s.r.o., ktorá zabezpečí v obci namontovanie kamier.
Cena predsedu KSK – starosta sa obrátil na p. poslanca Szalonu, aby pripravil návrh na
túto cenu pre p. zástupcu starostu ako jednu z najvýznamnejších osobností v našej obci.
Škoda na majetku obce – prítomným bolo prezentované oznámenie o priestupku proti
majetku, ku ktorému došlo tým, že doposiaľ nezistený páchateľ odcudzil plech na prístrešku
zástavky autobusu, čím vznikla škoda OcÚ obce Rudník.
Zámer o prenájom priestorov kolkárne – starosta dal prítomným najavo záujem obce
o prenajatie predmetných priestorov. Poslanci s uvedeným súhlasili.
Chodník „Močidlá“ – v tomto bode starosta informoval o potrebe schválenia zámeru na
výstavbu chodníka od autobusovej zástavky smerujúceho k lokalite „Močidlá“, na základe
ktorého sa môže ďalej pokračovať v projekte rekonštrukcie autobusovej zastávky. Starosta dal
o zámere hlasovať a poslanci zámer schválili.
Poslanci:
P. poslanec Szalona
Informoval o ďalšom z bodov, ktoré boli prejednávané na zasadaní finančnej komisie,
a to plat starostu obce. Na základe priemernej mzdy v roku 2016 v národnom hospodárstve a

zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest je plat
starostu pre rok 2017 vo výške 1505 Eur. Pre HKO to činí 234 Eur v hrubom. Poslanci uvedené
vzali na vedomie.
Ďalej prítomných p. poslanec oboznámil so svojím zistením z kompetentných miest o tom, že má
právo urobiť si zvukový záznam z verejného zasadania obecného zastupiteľstva.
P. poslanec Šturm
Prezentoval prítomným aktuálny harmonogram športovo-kultúrnych podujatí v obci na
tento rok. Tieto budú zverejnené v obci spôsobom obvyklým.
Zástupca starostu
Vyjadril svoj súhlas aktivitou p. poslanca Szalonu, ktorý vyvinul úsilie na to, aby bližšie
objasnil situáciu s prekročením finančných prostriedkov pre školu a škôlku. Konštatoval, že na
základe schváleného záverečného účtu bude mať obec na účte rezervného fondu sumu 42.192,62
Eur a aj z tohto dôvodu úspešného hospodárenia v obci apeloval na prítomných poslancov, aby
zvážili prípadné lepšie finančné ohodnotenie p. starostu.
HKO
Ospravedlnil sa prítomným za pochybenie v údajoch, ktorého sa dopustil na finančnej
komisii.
Občania:
P. Ing. Kormošová
Po udelení slova prítomným občanom sa do diskusie zapojila p. Ing. Kormošová, ktorá
chcela dostať vysvetlenie k dvom darovacím zmluvám pre obec Rudník od spoločnosti LB
MINERALS SK, a.s.. Predmetom bol finančný príspevok na úpravu rigola dažďovej kanalizácie
a rekonštrukcia školskej jedálne. Starosta vysvetlil, že zmluvy sú v poriadku a peňažné
prostriedky boli vskutku použité na deklarované zámery. Uviedol tiež, že nová chladnička bola
pre školskú jedáleň zaobstaraná, nakoľko bola stará už nefunkčná.
Pani inžinierku ďalej zaujímalo, aké aktivity má obec plánované do budúcnosti. Nakoľko p.
starosta nemal pri sebe podklady, ktoré by mu pomohli presne odpovedať na danú otázku,
odporúčil túto adresovať radšej písomne.
P. Štark
Opätovne apeloval na obecné zastupiteľstvo, aby zlepšilo situáciu s obecným ihriskom.
Zdôraznil potrebu výchovy mládeže a podpory športu a telovýchovy. Starosta s uvedeným
súhlasil a popísal technické kroky k úprave povrchu ihriska. Starosta tiež adresoval poslancom
možnosť zakúpenia kosačky a potrebu aktivity v tomto smere.
P. poslanec Martoš
Vyjadril svoj súhlas s návrhom p. Ing. Kormošovej ohľadom plánu činností, ktoré obec
chce zrealizovať napr. aj cieľmi jednotlivých komisií.
11.

Schválené uznesenia

Na 20. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 29.03.2017 boli prijaté
uznesenia čísla: 160,161,162,163,164,165,166,167,168 a 169, ktoré boli priebežne schvaľované
za každým prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 160/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e Program 20. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného
v pozvánke ako návrh

Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

b) U r č u j e
Za overovateľov zápisnice: MUDr. Imrich Tóth, Ing. Tibor Szalona
Za zapisovateľku zápisnice: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová

Uznesenie číslo 161/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Martoš, Ján Novotný
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 162/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Uznesenie číslo 163/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) B e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016
b) S c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie - bez výhrad
c) S c h v a ľ u j e
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 11.649,26
EUR
d) N a v r h u j e
zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 14.919,40 EUR použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 14.919,40 EUR

Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 164/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) B e r i e n a v e d o m i e
Informácie starostu k aktuálnemu stavu RZMO RUDOHORIE
b) S c h v a ľ u j e
Transfer vo výške 300 Eur na 2. ročník Festivalu RUDOHORIE
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 165/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebná činnosť)
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 166/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Cenu vodného na rok 2017 vo výške 24,50 Eur/os./rok
Cena je vypočítaná podľa Potvrdenia o cene č. 0567/2017/V-PC zo dňa 21.02.2017, ktorým
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Bratislava určil maximálnu cenu za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na 0,7031 Eur/m3. Týmto sa ruší Uznesenie číslo
149/12/2016.

Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 167/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zámer na prenájom nebytových priestorov v suteréne budove so SČ 254 (kolkáreň) postavenej
na parcelnom čísle 530 v k. ú. Rudník
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 168/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zámer na výstavbu chodníka od autobusovej zástavky smerujúceho k lokalite „Močidlá“
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 169/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zmluvu s firmou BVL Plumb o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 2017/017,
ktorej predmetom je vykonávanie služieb v odpadovom hospodárstve v súlade so zákonom
o odpadoch č. 79/2015
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 170/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Plat starostu a hlavného kontrolóra obce na rok 2017 vo výške
 starosta obce 1505 Eur
 hlavný kontrolór 234 Eur
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

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

Cibrík

Uznesenie číslo 171/03/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Spoluúčasť na projekte Bezpečnosť v obci Rudník vo výške 20% finančných prostriedkov
z celkovej výšky rozpočtu projektu: 13520 Eur. Spoluúčasť činí 2704 Eur.
Počet

Mená poslancov

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

1

12.

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

Cibrík

Záver

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 03.04.2017
Napísala: De Sousa Marques Tresová Ľubomíra, Bc., v. r.
Overovatelia zápisnice:
Szalona Tibor, Ing, v. r.
Tóth Imrich, MUDr., v. r.

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

