Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 87./2017/001
Zápisnica
z 21. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 31.05.2017 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

Kišdučák Vladimír, starosta obce Rudník
MUDr. Tóth Imrich – zástupca starostu, Cibrík Marián, 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, občania obce
Rudník podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

-

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Upozornenie prokurátora
6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
7. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Rudníku
8. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 153/01/2017 OcZ Rudník
9. Prenájom nebytových priestorov majetku Obce Rudník - kolkáreň
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Schválené uznesenia
13. Záver
Schválený program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Upozornenie prokurátora
6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
7. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Rudníku
8. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 153/01/2017 OcZ Rudník
9. Prenájom nebytových priestorov majetku Obce Rudník - kolkáreň
10. Interpelácie poslancov

11. Rôzne
12. Schválené uznesenia
13. 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. poslanca Migasa a p.
poslanca Martoša. Zapisovateľkou je p. Bc. De Sousa Marques Tresová.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. zástupcu starostu Tótha a p.
poslanca Šturma, ktorí boli obecným zastupiteľstvom zvolení.
4.
Kontrolu uznesení z 20. zasadania OcZ uskutočneného dňa 29.03.2017, čísla
160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 a 171 prečítal zástupca starostu.
5.
Starosta obce oboznámil prítomných s Upozornením prokurátora na porušenie § 135 ods.
15 zákona č. 79/2015 Z. z . o odpadoch a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
ktorého sa obci dostalo a na ktoré obec reagovala začatím procesu zmeny aktuálneho VZN
o odpadoch. Návrh nového VZN o odpadoch je zverejnený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce ako aj na webovej stránke. Poslanci uvedené vzali na vedomie.
6.
V tomto bode starosta informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcom prieskume
možností rekonštrukcie miestnych komunikácií. Jedná sa najmä o dve cesty nachádzajúce sa na
hornom konci a jedna v strede obce, nakoľko sú tieto vo veľmi zlom stave a starosta nevidí
možnosť ich skorého napojenia do kanalizácie za pravdepodobnú. Zástupca starostu k bodu
podotkol, že pri rekonštrukcii bude potrebné opraviť cesty tak, aby sa na nich potom mohlo
bezproblémovo pokračovať ďalej s prípadnou kanalizáciou. Starosta dal o bode hlasovať,
poslanci s návrhom súhlasili.
7.
Starosta prítomných poslancov OcZ informoval o uplynutí funkčného obdobia riaditeľky
ZŠ s MŠ Rudník ku dňu 31.08.2017 a zároveň aj o nutnosti vyhlásenia výberového konania na
obsadenie tejto funkcie, tak ako to nariaďuje zákon. Starosta ďalej uviedol, že zo Zasadnutia
Rady školy pri ZŠ s MŠ zo dňa 04.05.2017 vzniklo odporúčanie na ponechanie 2 tried v ZŠ aj do
nasledujúceho školského roka. Zástupca starostu apeloval na to, aby sa kandidáti pri výberovom
konaní prezentovali s jasnou víziou budúcnosti školy a ich predstavami ako školu zachovať do
budúcnosti. Poslanci uvedené skutočnosti vzali na vedomie. Po výzve starostu na hlasovanie,
poslanci schválili ponechanie dvoch tried v ZŠ a vyhlásenie výberového konania na obsadenie
pozície riaditeľa školy.

8.
Obecnému zastupiteľstvu bol starostom obce prezentovaný návrh na zrušenie Uznesenia
OcZ v Rudníku č. 153/01/2017 z 25.01.2017 z dôvodu nedodržania lehoty v zmysle zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce zo strany potencionálnych kupujúcich.
Potencionálnym kupujúcim p. Ing. Kormošovi a manželke p. Ing. Kormošovej boli doručené
kúpne zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Ako uviedol starosta obce manželia
Kormošovi nereagovali včasne, tak ako ostatní kupujúci, ktorým obec predala majetok. P. Ing.
Kormošová poprosila o predloženie a prečítanie sprievodného listu, ktorým im bola poslaná
kúpna zmluva. Po prečítaní listu sa Ing. Kormošová ohradila, keďže v liste nijaké lehoty
spomenuté neboli. Starosta uviedol, že lehoty vyplývajú zo zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce. P. Ing. Kormošová poznamenala, že si tejto skutočnosti nebola vedomá.
O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór obce, ktorý uviedol, že podľa neho sprievodný list
neobsahuje všetky formálne náležitosti. Zástupca starostu odporúčil konzultáciu predmetnej
otázky s právničkou. P. poslanec Szalona sa opýtal, či boli kupujúci nejakým spôsobom
kontaktovaní alebo vyzvaní zo strany obce k odpovedi. Starosta uviedol, že obzvlášť nikoho
nevyzýval, nakoľko tam nebola potreba. Podľa jeho mienky mali kupujúci dosť času na reakciu.
Poslanci schválili presunutie tohto bodu programu do ďalšieho zasadania obecného
zastupiteľstva.
9.
V tomto bode sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo prenájmom nebytových priestorov
majetku Obce Rudník, konkrétne o suterén kolkárne. Na vyhlásenie verejnej ponuky na priamy
prenájom nebytových priestorov reagoval iba jeden uchádzač – firma ROLLO s.r.o., v zastúpení
pánom Mgr. Rolandom Grossosom. Jeho ponuka s návrhom mesačného nájomného vo výške 50
Eur bola otvorená a prečítaná p. poslancom Martošom. Zástupca starostu p. Tóth jednoznačne
zdôrazňoval, aby bolo v nájomnej zmluve, ktorú pripraví p. JUDr. Horváthová, jasne uvedené
kto bude zodpovedný za platby za energie a vodu, platby vopred, ako aj ošetrená otázka
prípadných úprav priestorov. Po diskusii poslanci schválili prenájom kolkárne spoločnosti
ROLLO s.r.o. s nájomným vo výške 100 Eur mesačne.
10. Interpelácie poslancov
O slovo sa v tomto bode nikto neprihlásil.
11.

Rôzne

Starosta obce:
Informoval o Dni regiónu – II. ročník Festivalu Rudohorie so zaujímavým programom a
hosťami, ktorý sa bude konať 17.06.2017 vo Vyšnom Medzeve.
Odovzdal svojmu zástupcovi list z Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria
o evidencii umeleckých kolektívov, keďže p. zástupca zároveň aj vedie obecný folklórny zbor
Makaľky.
Oboznámil prítomných o ukončení Konsolidovanej účtovnej závierky. Následne sa bude
môcť pristúpiť k auditu obce i školy.
Taktiež oznámil, že 10.06.2017 sa bude konať v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou
v Rudníku v priestore pri škole oslava Dňa detí. Pripravené je množstvo zaujímavých atrakcií
a všetci sú srdečne pozvaní.

Poslanci:
P. poslanec Szalona
Ujal sa slova a využil príležitosť na poďakovanie všetkým organizátorom za zvládnutie
ostatného ročníka Májového behu mieru. Podarilo sa nám prekonať traťový rekord u žien v behu
na 10 km. Poukázal ale aj na potrebu zakúpenia jednotnej sady prezentačných čísel pre
športovcov v hlavnom behu.
Občania:
P. Ing. Kormošová
V svojej reakcii sa obrátila so svojou prosbou o zdržanie sa používania invektív na jej
adresu na p. starostu. Tiež poukázala na, podľa jej názoru, nepriateľské sa chovanie p. starostu
počas zasadania obecného zastupiteľstva. Starosta jej poďakoval za reakciu.
12.

Schválené uznesenia

Na 21. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 31.05.2017 boli prijaté
uznesenia čísla: 172,173,174,175,176,177,178 a 179, ktoré boli priebežne schvaľované za
každým prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 172/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e
Program 21. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

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

b) U r č u j e
Za overovateľov zápisnice: Migas Anton, Ing. Martoš Jozef
Za zapisovateľku zápisnice: Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová

Uznesenie číslo 173/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Imrich Tóth, Milan Šturm
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

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

Uznesenie číslo 174/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Uznesenie číslo 175/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
upozornenie prokurátora č. Pd 35/17/8806-12 na porušenie § 135 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
ktorým navrhuje OcZ prijať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi.
Uznesenie číslo 176/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Rudník v počte 3 ks
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

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

Uznesenie číslo 177/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a)
Berie na vedomie
Skončenie funkčného obdobia riaditeľky ZŠ s MŠ Rudník dňom 31.08.2017 a odporúčanie zo
zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ zo dňa 04.05.2017 týkajúce sa ponechania 2 tried v ZŠ
v novom školskom roku.
b)
Schvaľuje
Ponechanie 2 tried v novom školskom roku 2018/2019
c)
Schvaľuje
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Rudník
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

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

Uznesenie číslo 178/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Presunutie Návrhu na zrušenie Uznesenia č. 153/01/2017 z 25.01.2017 do ďalšieho zasadania
obecného zastupiteľstva po prejednaní návrhu s obecnou právničkou.
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

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

Uznesenie číslo 179/05/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Prenájom nebytových priestorov majetku Obce Rudník – suterén kolkárne, nachádzajúci sa
v budove so súp. č. 254 na parc. č. 530 v k.ú. Rudník o výmere 224 m2 firme ROLLO s.r.o. na
dobu neurčitú s nájomným vo výške 100 Eur mesačne bez DPH
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

-

13.

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

Záver

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 02.06.2017
Napísala: De Sousa Marques Tresová Ľubomíra, Bc., v. r.
Overovatelia zápisnice:
Migas Anton., v. r.

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

Martoš Jozef, Ing, v. r.

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

