
 
Obec Rudník 

Rudník 205  

044 23 pošta Jasov 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Číslo spisu: 106./2017/002 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 22. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.06.2017 v zasadačke 

Obecného úradu v Rudníku 

 

 

Prítomní:  Kišdučák Vladimír, starosta obce Rudník 

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:  MUDr. Tóth Imrich – zástupca starostu 

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 
5. Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov majetku Obce Rudník - kolkárne 

6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií - príprava výberového konania 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Návrh podujatí v Regióne Rudohorie 

9. Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia - kompostéry 

10. Návrh VZN č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi – prejednanie 

11. Úprava otváracích hodín miesta uloženia veľkokapacitných kontajnerov a drobného 

stavebného odpadu v obci, zakúpenie váhy 

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2017 

13. Interpelácie poslancov 

14. Rôzne  

15. Schválené uznesenia 

16. Záver    

Schválený program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 



5. Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov majetku Obce Rudník - kolkárne 

6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií - príprava výberového konania 

7. Rozpočtové opatrenia 

8. Návrh podujatí v Regióne Rudohorie 

9. Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia - kompostéry 

10. Návrh VZN č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi – prejednanie 

11. Úprava otváracích hodín miesta uloženia veľkokapacitných kontajnerov a drobného 

stavebného odpadu v obci, zakúpenie váhy 

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2017 

13. Interpelácie poslancov 

14. Rôzne  

15. Schválené uznesenia 

16. 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 Szalonu a p. 

poslanca Novotného. Zapisovateľkou je p. Bc. De Sousa Marques Tresová. 

3.  

 Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca Martoša a p. poslanca 

Cibríka, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 

 

4.  

 Kontrolu uznesení z 21. zasadania OcZ uskutočneného dňa 31.05.2017, čísla 

172,173,174,175,176,177,178 a 179 prečítal p. poslanec Szalona. 

 

5.  

 Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom nájomnej zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov - kolkárne pre spoločnosť ROLLO s.r.o., ktorú pripravila JUDr. Horváthová a v ktorej 

sú zohľadnené pripomienky poslancov vyjadrené na predošlom zasadnutí OcZ. Starosta uviedol, 

že zmluva je na 1 rok,  nájomné je vo výške 100 Eur mesačne a prvý polrok bude vyplatený 

dopredu. Prítomní poslanci informácie vzali na vedomie. 

 

6.  

 V tomto bode starosta informoval obecné zastupiteľstvo o procese prípravy výberového 

konania na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci. Starosta uviedol, že je najskôr potrebné 

dať k cestám vypracovať nezávislý rozpočet od nezávislého rozpočtára, na základe ktorého sa 

následne bude robiť výberové konanie. Oboznámil prítomných, že na uvedenom kroku sa už 

pracuje a v najbližších dňoch sa uskutoční stretnutie s takýmto rozpočtárom. Výberové konanie 

bude pre obec zastrešovať firma IK TENDER SERVICE s.r.o., zastúpená pani Ing. Komorovou 

Hiľovskou, s ktorou je obec na takéto konania zazmluvnená. Poslanci informácie vzali na 

vedomie. 



7.  

 P. poslanec Martoš prečítal obecnému zastupiteľstvu  Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

Návrh na zmenu rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky. V diskusii 

k tomuto bodu starosta objasnil poslancom jednotlivé zložky návrhu a následne dal o návrhu 

hlasovať. Rozpočtové opatrenie bolo poslancami v hlasovaní schválené. 

 

8.     

 Starosta  v tomto bode programu informoval prítomných o návrhu podujatí na druhý 

polrok 2017 v Regionálnom združení miest a obcí (RZMO) Rudohorie, ktoré mu bolo zaslané 

predsedom tohto združenia a ku ktorému je potrebné, čo najskôr, zaslať našu spätnú väzbu. 

Jedná sa tu o 6 akcií, konkrétne: Deň pre deti, Pivný festival, Talentová súťaž - Rudohorie má 

talent, Ovocný festival, Reprezentačný ples Rudohoria a Vianočné trhy. Akcie sú naplánované 

v obciach Jasov, Poproč a Šemša. Celková suma nášho spolufinancovania činí 265 Eur. Poslanci 

prichádzali v diskusii k tomuto bodu k rôznym návrhom, ako by sa mohla o podporu združenia 

uchádzať aj naša obec. Diskutovali o podpore propagačnej ako i finančnej. Záverom sa zhodli na 

zaslaní návrhov podujatí za obec Rudník p. starostovi do konca nasledujúceho týždňa, t. j. do 

07.07.2017.  Náklady na spolufinancovanie podujatí budú vykryté z položky – reprezentačné 

z rozpočtu obce. 

 

9.  

 Obecné zastupiteľstvo bolo v tomto bode starostom obce oboznámené o spoločnom 

regionálnom projekte na zabezpečenie kompostérov pre občanov našej obce v rámci operačného 

programu Kvalita životného prostredia. Cieľom je podpora predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. P. poslanec Szalona v diskusii k bodu uviedol, že 

i napríklad v jeho prípade, je kompostovanie na pozemku svojej záhrady v svojpomocne 

vyrobenom kompostovacom priestore, výhodnejšie než plastový kompostér. Starosta s týmto 

zdôvodnením súhlasil, konštatoval však, že táto snaha je pre všetkých občanov obce, ktorí by 

o to mali záujem. Poslanci vzali tieto informácie na vedomie. 

 

10.  
 Starosta obce poslancov informoval o postupe vo veci Návrhu VZN č. 1/2017 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. K návrhu VZN boli obci 

v zákonnej lehote doručené pripomienky od p. Ing. Kormošovej. Starosta odporúčil, aby sa 

týmito pripomienkami zaoberala Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

pod vedením p. poslanca Martoša, a to do konca júla tohto roku. Návrhom VZN sa bude 

zaoberať aj obecná právnička, s ktorou môže svoje prípadné postrehy konzultovať i predmetná 

komisia. Okrem iného starosta prítomných oboznámil i s odkazom JUDr. Horváthovej vo veci 

Uznesenia č. 178/05/2017 z minulého zasadania OcZ v Rudníku, v ktorom bol Návrh na zrušenie 

Uznesenia č. 153/01/2017 presunutý do ďalšieho zasadania. Doktorka Horváthová uvádza, že 

predmetná záležitosť je stále v súdnom konaní.  

 

11.  
 Starosta, v nadväznosti na predchádzajúci bod programu, predostrel prítomným 

poslancom návrh na úpravu otváracích hodín miesta uloženia veľkokapacitných kontajnerov  

(VKK) a drobného stavebného odpadu v obci  a  zakúpenie váhy na váženie drobného 

stavebného odpadu, po schválení nového všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní 

s odpadmi, tak ako to vyžaduje zákon. Starosta navrhol znížiť frekvenciu otvárania miesta 

uloženia VKK na dvakrát mesačne, konkrétne cez soboty. Občania budú o zmenách oboznámení 

prostredníctvom obecného rozhlasu a zverejnením na úradnej tabuli  a webovej stránke obce. 

Informoval tiež prítomných o skutočnosti, že obec vynakladá nemalé finančné prostriedky 



v snahe udržiavať čistotu v obci a chrániť životné prostredie. Starosta tiež spomenul fakt, že 

niektorí občania majú pri zbere odpadu aj viacero kuka nádob či vrecia s komunálnym odpadom. 

Poslanci následne schválili uznesenie, v ktorom vzali na vedomie pripomienky doručené obci 

k návrhu VZN a odporúčili zapracovať do návrhu VZN zmenu frekvencie otvárania miesta 

uloženia VKK a zakúpenie váhy.  

 

12.  
 V súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v  z. n. p. hlavný kontrolór obce predložil OcZ obce Rudník návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. 

polrok 2017. Poslanci v hlasovaní schválili plán kontrolnej činnosti HKO a poverili ho výkonom 

kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

 

13. Interpelácie poslancov 
  

P. Novotný 

Sa opýtal, aká je teraz situácia ohľadom platieb za vodu.  Počul, že niektorí ľudia platiť zámerne 

odmietajú a neboja sa ani nijakého postihu. Starosta odpovedal, že obec už koná vo vymáhaní 

pohľadávok voči neplatičom v oblastí daní a poplatkov. Situáciu s platbami za vodu 

a s prípadným odpojením občanov od verejného vodovodu bude starosta v najbližších dňoch 

riešiť na stretnutí s p. Ing. Jarabinským  z firmy W-Control, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom 

verejného vodovodu v našej obci. Zdôraznil ale, že odpojenie občanov od vody je háklivou 

záležitosťou z hľadiska sociálneho aj hygienického. Obecné zastupiteľstvo sa po živej diskusii 

zhodlo na tom, že sa bude touto problematikou zaoberať aj na najbližšom zasadaní. 

 

P. Šturm 

Konštatoval, že po výmene regulačného ventilu na vodovodnom  vedení je tlak vody dobrý a je 

jej dostatok. 

 

P. Migas 

Informoval sa, či starosta plánuje v dohľadnej dobe zaobstarať kosačku a riešiť kosenie ihriska 

na dolnom konci obce. Starosta odpovedal, že sa témou ihriska i kosačky zaoberá. Upozornil 

však, že je potrebné najskôr dať ihrisko celkovo do poriadku a následne, podľa toho ako na tom 

bude obec finančne ku koncu roka, sa buď zakúpi kosačka, alebo sa osloví niekto, kto by ihrisko 

pokosil – spomenutý bol p. Štark. 

 

P. Martoš 

Obrátil sa na starostu s otázkou vývarovne resp. výdajne jedál pre starších občanov, keďže bol  

v tejto veci viackrát oslovený občanmi. Starosta uviedol, že aj on sa už na túto tému s občanmi 

zhováral. Konštatoval však, že podľa jeho informácií z kompetentných miest, je potrebné mať 

z hygienických dôvodov osobitné priestory na výdajňu jedla a na priestory na zberňu a umývanie 

použitých vecí. Na takéto priestory nemáme momentálne kapacity. Starosta preto navrhol využiť 

možnosť donášky jedál z inej obce, mesta napríklad z Jasova. Po tom, čo starosta získa 

kompletné informácie z reštaurácie z Jasova, ktorá poskytuje aj rozvoz, sa informácie zverejnia 

občanom obvyklým spôsobom. 

 

14.   Rôzne 
 

 Starosta obce: 

Predsedovi finančnej komisie p. Szalonovi pripomenul, že hlavný kontrolór v minulých dňoch 

oslávil svoje okrúhle životné jubileum. 



 

Občania  

 P. Szalonová 

Konštatovala, že v obci chýba kontajner na šatstvo. Starosta je o tomto fakte informovaný, 

nakoľko firma, ktorá bola zaň zodpovedná si ho z obce zobrala. Navrhol jej nepotrebné šatstvo 

odovzdať inde - do kontajnerov alebo do nejakej charity. 

    

15.   Schválené uznesenia 
 

Na 22. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 28.06.2017 boli prijaté 

uznesenia čísla: 180,181,182,183,184,185,186,187,188 a 189, ktoré boli priebežne schvaľované 

za každým prerokovaným bodom programu.  

 

Uznesenie číslo 180/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S c h v a ľ u j e  

Program 22. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 

návrh 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Szalona, Cibrík, Novotný, Migas, Šturm, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 MUDr. Tóth 

 

b) U r č u j e  

  

Za overovateľov zápisnice: Ing. Szalona Tibor, Novotný Ján 

Za zapisovateľku zápisnice:  Bc. De Sousa Marques Tresová Ľubomíra 

    

Uznesenie číslo 181/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Martoš Jozef,  Cibrík Marián 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Szalona, Cibrík, Novotný, Migas, Šturm, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 MUDr. Tóth 

   
Uznesenie číslo 182/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e     n a    v e d o m i e  

Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku 
 

Uznesenie číslo 183/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e     n a     v e d o m i e  



Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov majetku obce Rudník – kolkárne s 

firmou ROLLO s.r.o. 

 

Uznesenie číslo 184/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e     n a     v e d o m i e  

Prípravu výberového konania na rekonštrukciu miestnych komunikácií  
 
 

Uznesenie číslo 185/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č.: 1/2017 

 

Návrh na  zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 
 

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 

 

predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Rudník : 

 

1) Návrh na zmenu rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky 

 

 

1.   Navýšenie rozpočtu - § 14, ods. 2 písm. b) 

 

A)   Navýšenie bežných príjmov 

 
71      311                          Tuzemský bežný grant     +    550,00 Eur 

41      121001                    Dane minulé roky     + 1.100,00 Eur 

41      111003                    Výnos dane z príjmov      +    600,00 Eur 

43      233001                    Príjem z predaja pozemkov    + 1.660,00 Eur 

 

        S P O L U  :        + 3.910,00 Eur 
 

B)   Navýšenie bežných výdavkov 
 

71     0111   633016         Výdavky na májový beh      +    550,00 Eur 

41     0510   637031         Zaplatená pokuta       + 1.700,00 Eur 

41     0111   713002         Spolufinancovanie – kamerový systém                 + 1.660,00 Eur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        S P O L U  :        + 3.910,00 Eur 

 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Szalona, Cibrík, Novotný, Migas, Šturm, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 MUDr. Tóth 



Uznesenie číslo 186/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a  v e do m i e  
a) Informáciu starostu o tom, že sa naša obec bude podieľať na spolufinancovaní podujatí 

v RZMO Rudohorie, konkrétne: Deň pre deti, Pivný festival, Talentová súťaž - Rudohorie má 

talent, Ovocný festival, Reprezentačný ples Rudohoria, Vianočné trhy spolu vo výške 265 Eur 

z rozpočtu obce - položka reprezentačné. 

b) Návrhy podujatí za obec Rudník zaslať starostovi obce Rudník do 07.07.2017. 

Zodpovední: poslanci obce Rudník. 

 

Uznesenie číslo  187/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a  v e do m i e  
Informáciu starostu o spoločnom regionálnom projekte na zabezpečenie kompostérov pre 

občanov obce Rudník v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. 

 

Uznesenie číslo 188/06/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) B e r i e   n a  v e do m i e  
Pripomienky, ktoré boli obci doručené k návrhu VZN č. 1/2017  v zákonnej lehote 

b) O d p o r ú č a  

Zapracovať do VZN č. 1/2017  frekvenciu otvárania miesta uloženia veľkokapacitných 

kontajnerov a drobného stavebného odpadu v obci na každý párny týždeň (sobota) od 8.00 – 

16.00 hod. a zakúpenie váhy na váženie drobného stavebného odpadu 

 

Uznesenie číslo 189/06/2017 

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 na 2. polrok 2017 

b) P o v e r u j e   

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Szalona, Cibrík, Novotný, Migas, Šturm, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 MUDr. Tóth 

 
 

16.   Záver 

 

Keďže program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

 

Rudník,  03.07.2017 

Napísala: De Sousa Marques Tresová  Ľubomíra, Bc., v. r. 

 

 



Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Szalona Tibor, v. r.  ............................................ 

 

Novotný Ján, v. r.  ............................................   

 

   

    K i š d u č á k Vladimír, v. r. 

                  starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 


