
 
Obec Rudník 

Rudník 205  
044 23 pošta Jasov 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Číslo spisu: 244/2017 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 25. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.12.2017 v zasadačke 
Obecného úradu v Rudníku 
 
 
Prítomní:  Kišdučák Vladimír, starosta obce Rudník 

MUDr. Tóth Imrich – zástupca starostu, Ing. Szalona Tibor, Šturm Milan, 
Ing. Martoš Jozef - poslanci obecného zastupiteľstva, Tresa Ladislav – 
hlavný kontrolór obce 

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Darina Gamráthová – ekonómka obce, 
JUDr. Darina Horváthová – právnička obce, občania obce Rudník podľa 
prezenčnej listiny 
 

Neprítomní: Novotný Ján, Migas Anton, Cibrík Marián 
 

Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení  
5. Rozpočet Obce Rudník na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020, stanovisko HKO 
6. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018 
7. Interpelácie poslancov  
8. Rôzne 
9. Schválené uznesenia  
10. Záver    

  

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení  
5. Rozpočet Obce Rudník na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020, stanovisko HKO 
6. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení II. polrok 2016 
7. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018 
8. Žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ 
9. Interpelácie poslancov  
10. Rôzne 



11. Schválené uznesenia  
12. Záver    

 

1.  
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) otvoril a viedol p. Vladimír 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, 
s doplnením bodu 6 a bodu 8, hlasovali všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice 
starosta určil p. poslanca MUDr. Tótha – zástupcu starostu a p. poslanca Ing. Szalonu. 
Zapisovateľkou je p. Bodnárová. 

3.  
 Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca Ing. Martoša a p. poslanca 
Šturma, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 
 
4.  
 Kontrolu uznesení z 24. zasadania OcZ uskutočneného dňa 22.11.2017, čísla 
201,202,203,204,205,206,207,208 a 209 prečítal p. poslanec MUDr. Tóth – zástupca starostu. 
 
5.  
 Hlavný kontrolór obce p. Tresa v ďalšom bode programu pred schvaľovaním rozpočtu 
vyjadril stanovisko k žiadosti p. poslanca Ing. Szalonu, zo dňa 06.12.2017, o písomné 
predloženie správy z kontroly správneho zaradenia pracovníčok obecného úradu a ich 
odmeňovanie. Túto správu žiadal predložiť ešte pred schvaľovaním rozpočtu. Kontrolór túto 
žiadosť považuje neoprávnenú a irelevantnú. 
 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.  

Návrh rozpočtu je nastavený ako vyrovnaný. Je záväzný v hlavných kategóriách. 
V ostatných položkách a podpoložkách sa môže meniť rozpočtovými opatreniami v zmysle 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočty na nasledujúce 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 2018 
a Výhľadový rozpočet na roky 2019 a 2020 je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 
normami, pričom odporúča OcZ Rozpočet obce Rudník na rok 2018 schváliť a výhľadový 
rozpočet vziať na vedomie. 

K bodu rokovania sa prihlásil p. poslanec Ing. Szalona, ktorý poďakoval všetkým, ktorí 
sa podieľali na tvorbe návrhu rozpočtu. Povedal, že podal písomné pripomienky k návrhu 
rozpočtu a tieto neboli zapracované. Požiadal o vysvetlenie, prečo výber daní a poplatkov nie je 
podľa súčasného počtu obyvateľov obce a podnikateľov prepočítané na 100%-ný výber. Dostal 
odpoveď, že niektorí obyvatelia obce majú úľavu na dani a poplatkov – nežijú veľkú časť roka 



v obci a iní sú zase oslobodení pre zdravotné problémy. Taktiež sa opýtal, prečo pre mzdy 
a platy je v rozpočte suma 52 000,00 eur, keď do tejto položky spadajú len starosta obce, hlavný 
kontrolór obce a dve pracovníčky OÚ. Vysvetlenie chcel od hlavného kontrolóra obce, ktorému 
adresoval žiadosť o písomné predloženie správy z kontroly správneho zaradenia pracovníčok OÚ 
a ich odmeňovanie. Povedal, že túto úlohu už hlavný kontrolór obce mal zadanú obecným 
zastupiteľstvom, ale ju nesplnil. Hlavný kontrolór obce povedal, že pracovníčkam OÚ sa podľa 
zákona zvyšuje plat o 15%. Po tomto vysvetlení pán poslanec Ing. Szalona súhlasil s návrhom 
rozpočtu. 

Starosta dal o Rozpočte obce na rok 2018 hlasovať a poslanci tento schválili, Výhľadový 
rozpočet na roky 2019 a 2020 a Odborné stanovisko HKO boli vzaté na vedomie. 
 
  
6.     
 Starosta ohlásil ďalší bod programu t.j. správa HKO z kontroly plnenia uznesení za II. 
polrok 2016. Kontrolovali za uznesenia od č. 105/09/2016 až po Uznesenie č. 149/12/2016. 
Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky plnení a ich vykonávaní zo strany Obecného úradu 
a tiež neboli zistené rozpory s platnými právnymi predpismi. Poznamenal, že Uznesenie č. 
149/12/2016, ohľadom ceny vodného na rok 2017 vo výške 22,28 eur/os./rok, stratilo platnosť. 
Cena vodného bola prijatá novým Uznesením a to na 24,50 eur/os./rok. Poslanci uvedené 
informácie vzali na vedomie. 
 
  
7.  

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 
HKO na 1. polrok 2018. 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 a to 
konkrétne kontrola plnení Uznesení za I. polrok 2017, kontrola plnenia výberu daní a poplatkov, 
kontrola správnosti vedenia evidencie obyvateľstva a evidencií daňových priznaní, vypracovanie 
správy o kontrolnej činnosti za rok 2017 a rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek 
Obecného zastupiteľstva v súlade so zákonným postupom.     

Poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej 
činnosti.  
 
8.  
 Obecné zastupiteľstvo sa v ďalšom bode programu zaoberalo žiadosťou o dofinancovanie 
ZŠ s MŠ v Rudníku. Starosta žiadosť prečítal a navrhol poslancom OcZ poveriť HKO 
vykonaním kontroly v ZŠ a MŠ v Rudníku. MUDr. Tóth sa opýtal, či sa jedná o mzdy/odvody 
pre celý subjekt alebo zvlášť iba pre ZŠ či MŠ, poukázal na 2 druhy finančných prostriedkov. 
Poukázal na to, že požiadavka by mala by byť zvlášť rozčlenená na položky pre ZŠ a pre MŠ, či 
školský klub.  

Pani zástupkyňa ZŠ s MŠ sa vyjadrila, že peniaze potrebujú na mzdy a odvody za 
december 2017 a mzdy s odvodmi sú za 11/2017 vyplatené.  

MUDr. Tóth sa ďalej vyjadril aby sa zišla komisia zložená predovšetkým ekonómkou 
školy a ekonómkou obce spolu s riaditeľkou školy a nájsť nejaké rozumné riešenie. Požaduje 
presné zdôvodnenie žiadosti a taktiež si kladie otázku, či je potrebné, aby učiteľky boli 
zamestnané na plný úväzok. Vyslovil, že by mali prijať nejaké opatrenie, aby sa škola zachovala 
čo najdlhšie a aby motivovali rodičov k tomu, že tam svoje deti prihlásia a nie naopak. 

O slovo sa prihlásil aj Ing. Szalona, ktorý obhajoval žiadosť tým, že rozprával 
s riaditeľkou ZŠ s MŠ, že problém nedostatku financií by sa mal riešiť v prvom rade včas a to 



s Obecným úradom a starostom keď k problému dôjde a nie až vtedy keď sa to celé prevalí, 
pretože sa vedelo dopredu, že budú znížené prostriedky z prenesených kompetencií. Tvrdil, že 
do Rozpočtu sa nezohľadnili zvýšené kredity pre učiteľov (išiel im hore plat) a od 01.09.2017 sa 
im platy navýšili o 6% základného platu a preto vznikol deficit. 

Starosta požiadal poslancov hlasovať o zvolanie pracovného stretnutia za účasti štatutára 
školy, starostu obce, ekonómky obecného úradu, ekonómky základnej školy, predsedu finančnej 
komisie, hlavného kontrolóra obce a zástupcu starostu obce za účelom riešenia žiadosti 
o dofinancovanie nákladov pre Základnú školu s materskou školou, Rudník 205 za mesiac 
december 2017 – číslo spisu 242/2017. Je potrebné rozanalyzovať, čo do konca školského roka 
a myslieť aj na perspektívu do budúcna. Poslanci zahlasovali za zvolanie pracovného stretnutia. 

 
 
9. Interpelácie poslancov 

Žiaden poslanec OcZ sa v tomto bode neprihlásil o slovo. 
 

 
10.  Rôzne 

 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o týchto jednotlivých bodoch: 

 
MAS (miestna akčná skupina) Rudohorie, o.z. dostala štatút miestnej akčnej skupiny. 

Každá obec zo skupiny dostane približne 70 000.00 eur na realizáciu projektov pre miestny 

rozvoj. Obec Rudník z poskytnutých finančných zdrojov plánuje rekonštrukciu zastávok 

hromadnej dopravy v obci, dovybavenie kultúrneho domu a kuchyne a vybudovanie sociálnych 

priestorov k multifunkčnému ihrisku (šatne, záchody...).  

RZMOR (Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie) 

Poslanci schválili výšku členského príspevku vo výške 600,00 eur plus konštanta 0,10 eur na 

počet obyvateľov. 

 
11.   Schválené uznesenia 
 

Na 25. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 13.12.2017 boli prijaté 
uznesenia čísla: 210,211,212,213,214,215,216,217 a 218, ktoré boli priebežne schvaľované za 
každým prerokovaným bodom programu.  
 
Uznesenie číslo 210/12/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) S c h v a ľ u j e  
Program 25. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh s pridaním bodu č. 6 - Správa z kontroly plnenia uznesení II. polrok 2016 a bodu č. 
8 - Žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, MUDr. Tóth, Ing. Martoš 

Proti: -  



Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Migas, Novotný, Cibrík 
 

b) U r č u j e  
Za overovateľov zápisnice: MUDr. Tóth, Ing. Szalona 

Za zapisovateľku zápisnice:  Petra Bodnárová 

Uznesenie číslo 211/12/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Martoš, Šturm  

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, MUDr. Tóth, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Migas, Novotný, Cibrík 

 

Uznesenie číslo 212/12/2017 

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 213/12/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a.) S c h v a ľ u j e 
Rozpočet Obce Rudník na rok 2018 bez programovej štruktúry vo výške:  
Príjmy:  293.548,00 eur 
Výdavky:  293.548,00 eur 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, MUDr. Tóth, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Migas, Novotný, Cibrík 

 
 

a)  B e r i e   n a  v e d o m i e  
Viacročný Rozpočet bez programovej štruktúry s výhľadom na roky 2019 až 2020 
 



b) B e r i e   n a  v e d o m i e  
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2018 
 

Uznesenie číslo 214/12/2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a  v e d o m i e  
Správu HKO z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2016 
Uznesenie číslo 215/12/2017 

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 HK Obce Rudník na 1. polrok 2018 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, MUDr. Tóth, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Migas, Novotný, Cibrík 

 
 

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

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, MUDr. Tóth, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Migas, Novotný, Cibrík 

 
 

Uznesenie číslo 216/12/2017  

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

Ž i a d a  
zriaďovateľa školy o zvolanie pracovného stretnutia za účasti štatutára školy, starostu obce, 
ekonómky obecného úradu, ekonómky základnej školy, predsedu finančnej komisie, hlavného 
kontrolóra obce a zástupcu starostu obce za účelom riešenia žiadosti o dofinancovanie nákladov 
pre Základnú školu s materskou školou, Rudník 205 za mesiac december 2017 – číslo spisu 
242/2017. 
 

 Počet Mená poslancov 



Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, MUDr. Tóth, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Migas, Novotný, Cibrík 

 

Uznesenie číslo 217/12/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e   

Výšku členského príspevku RZMOR (Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie) vo 
výške 600,00 eur plus konštanta 0,10 eur na počet obyvateľov. Celková suma je 661,30 eur. 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Szalona, Šturm, MUDr. Tóth, Ing. Martoš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Migas, Novotný, Cibrík 
 

Uznesenie číslo 218/12/2017 

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.  

 
12.  Záver 
 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadanie obecného 
zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  

 
Rudník,  19.12.2017 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Tóth Imrich, v.r. ............................................ 
 
Ing. Szalona Tibor, v.r. ............................................ 
 
   
 
   

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


