Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 216/2017/003

Zápisnica

z 24. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.11.2017 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku

Prítomní:

Kišdučák Vladimír, starosta obce Rudník
Migas Anton, Ing. Martoš Jozef, Ing. Szalona Tibor, Novotný Ján, Cibrík
Marián (meškal 10 min.) - 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, Šturm Milan

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Návrh VZN č. 2/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Rudník s premietnutím
záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Rudník
6. Čerpanie rozpočtu obce Rudník za 3. štvrťrok 2017
7. Rozpočtové opatrenia č. 2/2017, 3/2017
8. Rozpočet Obce Rudník na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
9. Správa HKO z kontroly v školskej jedálni
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Schválené uznesenia
13. Záver

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Návrh VZN č. 2/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Rudník s premietnutím
záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Rudník
6. Čerpanie rozpočtu obce Rudník za 3. štvrťrok 2017

7. Rozpočtové opatrenia č. 2/2017, 3/2017
8. Prejednávanie Návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
9. Správa HKO z kontroly v školskej jedálni
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 a materiály k rokovaniu boli poslancom a HKO zaslané spolu
s pozvánkou. Za program, s úpravou názvu v bode č. 8 na návrh p. poslanca Szalonu, hlasovali
všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. poslanca Martoša a p.
poslanca Novotného. Zapisovateľkou je p. Bc. De Sousa Marques Tresová.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca Migasa a p. poslanca
Szalonu, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení.
4.
Kontrolu uznesení z 23. zasadania OcZ uskutočneného dňa 27.09.2017, čísla 190,
191,192,193,194,195,196,197,198,199 a 200 prečítal p. poslanec Szalona.
5.
Starosta obce informoval prítomných o Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce
Rudník a Návrhu VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Rudník s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Rudník.
Celý proces bol zastrešený prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Zmien
a doplnov č. 3 ÚPN-O Rudník v zmysle záverov odsúhlasených obecným zastupiteľstvom.
Poslanci OcZ po výzve starostu na hlasovanie predložený návrh uznesenia schválili.
6.
Starosta ohlásil ďalší bod programu t.j. čerpanie rozpočtu obce za 3. kvartál tohto roku
a následne dal slovo p. poslancovi Szalonovi, ktorý je aj predsedom finančnej komisie. P.
poslanec informoval o záveroch zo stretnutia komisie, ktoré sa uskutočnilo 20.11.2017. Prítomní
sa zaoberali čerpaním rozpočtu ako aj návrhom rozpočtu na nasledujúce roky. K čerpaniu
rozpočtu p. poslanec navrhol, aby došlo k navýšeniu v príjmovej časti, hoci sa táto časť napĺňa.
Vo výdavkovej časti sú najväčšou položkou platy zamestnancov a financie na chod obecného
úradu. Kapitálové výdavky zahŕňajú rekonštrukciu miestnych komunikácií, časť nákladov sa ale
prenáša aj do roku 2018. Ďalšou položkou, o ktorej informoval bola pokuta uložená obci
z okresného úradu, odboru životného prostredia. Pokuta bude splatená do konca roka. K tomu je
potrebné prijať dve rozpočtové opatrenia, ktoré boli súčasťou programu. Starosta dal o oboch
hlasovať a tieto boli schválené.
P. poslanec Szalona ďalej na podnet starostu bližšie popísal detaily rozhodnutia o uložení
pokuty. P. poslanec Martoš upozornil na to, že obec môže eventuálne dostať aj viac pokút,
keďže lokalita tzv. azbestky nie je jediným miestom, ktoré občania môžu použiť na vyhodenie

svojho odpadu a starosta nemá možnosť fyzicky strážiť celý obecný kataster. Zdôraznil
povinnosti vlastníkov pozemkov dbať o svoje pozemky. Starosta uviedol, že riešením podobných
situácií v budúcnosti by mohlo byť podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa
Informácie o čerpaní rozpočtu boli poslancami vzaté na vedomie.
7.
Rozpočtové opatrenia boli prerokované a schválené v predchádzajúcom bode.
8.
Obecné zastupiteľstvo sa v ďalšom bode programu zaoberalo návrhom rozpočtu na
nasledujúci rok. Ten bol aj témou zasadania finančnej komisie. Predseda komisie p. poslanec
Szalona tlmočil závery z komisie, kde v príjmovej časti rozpočtu navrhol navýšiť položku výnos
z daní. Vo výdajoch na mzdy a platy zamestnancov obce komisia zhodu nenašla. Predseda
komisie súhlasí s navrhovaným navýšením iba do maximálnej výšky 6%.
V ostatných položkách ako napr. výdaje na Makaľky, Májový beh mieru, kultúrny dom alebo
materiál navrhuje navýšenie súm. Opätovne spomenul aj súrnu potrebu zakúpenia nových čísel
pre bežcov MBM. Vysvetľoval taktiež navrhované navýšenie rozpočtu základnej a materskej
školy. Keďže v otázke rozpočtu pre školu zhoda nenastala, navrhol p. poslanec aby sa zvolalo
stretnutie s riaditeľkou školy, školskou ekonómkou, HKO a finančnou komisiou v priebehu
najbližších 2 týždňov, kde by sa o danej veci ďalej diskutovalo.
P. poslanec opätovne prezentoval prítomným Zápisnicu z Rady školy pri ZŠ s MŠ zo 4.5.2017,
kde bolo prijaté uznesenie, v ktorom rada odporúča zriaďovateľovi školy, aj napriek poklesu
žiakov, ponechať na tento školský rok v škole doterajšie dve triedy.
Následne p. poslanec ukázal prítomným faktúru za vodu a rozhodnutie o vyrúbenom miestnom
poplatku za komunálny odpad. Na nich demonštroval potrebu navýšenia súm v príjmovej časti,
keďže sú podľa jeho názoru reálne príjmy obce vyššie než sumy uvedené v návrhu rozpočtu.
Starosta argumentoval, že jeho plat je stanovený zákonom a okrem toho bez nároku na odmenu
vykonáva pre obec i prácu vodára. Upozornil p. poslanca i na existenciu Kolektívnej zmluvy
a na vysoké nároky práce na obecnom úrade, ktorá taktiež musí byť ocenená.
Starosta znovu apeloval na potrebu inštalácie vodomerov, ktoré by zabezpečili spravodlivejší
spôsob platieb za vodu. Pripomenul, že vďaka namontovanému novému regulačnému ventilu je
prísun vody do domácností tento rok oveľa lepší a počet porúch omnoho menší.
Hlavný kontrolór uviedol, že návrh navýšení p. poslanca je skôr formálny, pretože ak by sa do
rozpočtu obce zakomponoval aktuálny návrh rozpočtu školy, bol by rozpočet obce stratový a ako
kontrolór zdôraznil, rozpočet obce sa takým stať nemá. Môže byť len vyrovnaný alebo
prebytkový. Poslanec Szalona s týmto nesúhlasil a zdôraznil, že mal rovnaké snahy aj pred
rokmi.
V závere diskusie k tomuto bodu hlavný kontrolór uviedol, že prítomní iste myslia aj na fakt, že
budúci rok je rokom volebným, a preto je potrebné brať do úvahy aj eventuálnu zmenu na poste
starostu. Spomenul aj možnosť odchodu do dôchodku pani ekonómky a z toho vyplývajúce
finančné záväzky.
9.
V tomto bode programu sa slova ujal p. hlavný kontrolór, ktorý oboznámil prítomných
o záveroch z kontroly Školskej jedálne Základnej školy s materskou školou v Rudníku. Cieľom
kontroly bolo preveriť nakladanie s finančnými prostriedkami a hospodárnosť a efektívnosť ich
využitia pre zabezpečenie chodu pre stravovanie v danom zariadení. Kontrolór vychádzal pri
svojej analýze okrem iného z kontroly zmlúv s dodávateľmi na tovar, dodacích listov, faktúr,
zoznamu stravníkov, jedálnych lístkov, výpisov z účtu a podkladov pre finančnú účtareň.
Hygiena zariadenia jedálne je dodržiavaná, o čom svedčia protokoly z kontrol ÚVZ, ktoré sú tam

pravidelne vykonávané. Záverom konštatoval, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky
kontrolovaného zariadenia a zo strany HKO nie sú navrhnuté žiadne opatrenia. Poslanci vzali
uvedené informácie na vedomie.
10. Interpelácie poslancov
P. poslanec Szalona sa vo svojom príspevku vrátil k spoločensko-kultúrnej akcii obce
Úcta k starším, ktorá sa uskutočnila 11.11.2017 v kultúrnom dome. Počas nej sa mal možnosť
zapojiť sa do diskusie s niektorými občanmi obce, ktorí sa naňho obracali vo veci neplatičov
daní a poplatkov v našej obci. P. poslanec ich pozval na zasadania obecného zastupiteľstva, kde
majú možnosť prezentovať svoje pripomienky a názory. Okrem toho im vysvetlil, že touto
problematikou sa zaoberá obecný úrad a rieši ju prostredníctvom výziev a prípadných exekúcií.
Hlavný kontrolór sa k uvedenému spýtal p. poslanca odkiaľ mali daní občania také informácie,
resp. či mali nejaké konkrétne poznatky o neplatičoch. Pokiaľ by ich nemali, mohlo by zbytočne
dôjsť k dezinformáciám. Zdôraznil, že v prípade záujmu sa občania môžu informovať na
obecnom úrade v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
P. poslanec Novotný sa informoval podľa akého kľúča sa vyberajú pozvaní občania na danú
akciu. Starosta objasnil vekové a partnerské kritériá výberu. Spomenutá bola i nejednoznačnosť
výberu podľa trvalého bydliska občana.
11.

Rôzne
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o týchto jednotlivých bodoch:
Dodatok k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu, kde sa upravuje výška

príspevku obce na zabezpečenie stavebného úradu pre našu obec
Školenie RVC v Tatrách, starosta absolvoval toto pracovne stretnutie pre starostov
východného Slovenska počas prvého novembrového týždňa a poslancom prezentoval získané
pracovné materiály
Informácia o zníženom normatíve pre ZŠ s MŠ informácia je z tohto mesiaca
Informácia starostu obce o Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok
2018 z environmentálneho fondu, jedná sa o oblasť ochrany a využívania vôd, konkrétne
o čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 obyvateľov
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Rudník na rok 2018, aktuálna
zmluva s prílohou – ročný rozpočet na rok 2018 predkladaná každoročne prevádzkovateľom
obecného vodovodu t.j. spoločnosťou W-Control, s.r.o.
Opätovné vyjadrenie komisie na OVP a ŽP – p. Hegeduš starosta sa v tejto veci
opätovne obrátil na p. poslanca Martoša ako predsedu predmetnej komisie

Poslanci
P. poslanec Szalona sa obrátil na p. starostu s obavou o bociany, ktorým by sme mohli
nájsť lepšie miesto na hniezdenie

P. poslanec Martoš sa informoval ohľadom akcie pre deti „Mikuláš“, nakoľko sa už na
predchádzajúcom zasadaní OcZ táto akcia spomínala a mala byť zastrešená prostredníctvom
v obci známej skupiny Dračia stopa. Aktuálne však záujem o zorganizovanie podobnej akcie
prejavil p. Mário Tamáš, ktorý to ohlásil počas programu na stretnutí so staršími občanmi obce.
V diskusii na túto tému sa poslanci zhodli na tom, že je potrebné s p. Tamášom bližšie
komunikovať a zabezpečiť, aby sa jej mohli zúčastniť všetky deti v obci.
Občania
Žiaden občan sa neprihlásil o slovo.
12.

Schválené uznesenia

Na 24. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 22.11.2017 boli prijaté
uznesenia čísla: 201,202,203,204,205,206,207,208 a 209, ktoré boli priebežne schvaľované za
každým prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 201/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e
Program 24. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh s úpravou názvu bodu č. 8 na Prejednávanie návrhu rozpočtu obce Rudník na rok
2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

b) U r č u j e
Za overovateľov zápisnice:
Za zapisovateľku zápisnice:

Ing. Szalona, Novotný, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Cibrík

Ing. Jozef Martoš, Ján Novotný
Bc. Ľubomíra De Sousa Marques Tresová

Uznesenie číslo 202/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Migas Anton, Ing. Szalona
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Ing. Szalona, Novotný, Migas, Ing. Martoš

MUDr. Tóth, Šturm, Cibrík

Uznesenie číslo 203/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Uznesenie číslo 204/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP12017/041078, zo dňa 06.10.2017 k preskúmaniu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce
Rudník v zmysle §25, odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Zmien a doplnkov č.3 Územného
plánu obce Rudník
Počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Novotný, Migas, Ing. Martoš , Cibrík

MUDr. Tóth, Šturm

schvaľuje
podľa §31 ods. 1 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.5 , písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Zmeny a doplnky č.3Územného plánu obce Rudník.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Rudník s premietnutím záväznej časti Zmien
a doplnkov č.3 Územného plánu obce Rudník.
Počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Novotný, Migas, Ing. Martoš , Cibrík

MUDr. Tóth, Šturm

žiada
starostu obce
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Zmien a doplnkov č.3 Územného
plánu obce Rudník:
1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 k záväzným častiam Územného
plánu obce Rudník s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu
obce Rudník.

2. Zverejniť, v súlade s §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť Územného
plánu obce Rudník s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu
obce Rudník, vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
3. Označiť schválenú dokumentáciu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Rudník
schvaľovacou doložkou v súlade s §28, odst.1 stavebného zákona.
4. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a zaslať
ho MDaV SR s kópiou uznesenia o schválení.
5. Zabezpečiť v súlade s §28, odst.4 stavebného zákona uloženie dokumentácie Zmien
a doplnkov č.3 Územného plánu obce Rudník na Obecnom úrade Rudník, na príslušnom
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbore výstavby a bytovej politiky do 3
mesiacov od jeho schválenia.
Uznesenie číslo 205/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2017
Uznesenie číslo 206/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Novotný, Migas, Ing. Martoš , Cibrík

MUDr. Tóth, Šturm

Uznesenie číslo 207/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Počet

Mená poslancov

Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

2

Ing. Szalona, Novotný, Migas, Ing. Martoš , Cibrík

MUDr. Tóth, Šturm

Uznesenie číslo 208/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Správu HKO z kontroly školskej jedálne rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Rudník

Uznesenie číslo 209/11/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
B e r i e n a v e do m i e
Informácie starostu obce poskytnuté Obecnému zastupiteľstvu v bode Rôzne
13.

Záver

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.
Rudník, 23.11.2017
Napísala: De Sousa Marques Tresová Ľubomíra, Bc., v. r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Martoš Jozef

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

Novotný Ján

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

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

