Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 134/2018

Zápisnica

z 27. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.04.2018 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku

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

Prítomní:

Bodnárová Petra – referentka obce, Gamráthová Darina – ekonóm obce,
Mgr. Horňáková Gabriela – riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku, občania obce
Rudník podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:

Novotný Ján (neospravedlnený), Migas Anton (neospravedlnený), Cibrík
Marián (neospravedlnený)

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet obce za rok 2017
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2017
7. Výročná správa Obce Rudník za rok 2017
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
9. Návrh na zvýšenie úväzku HKO
10. Obstaranie pozemku pre IBV
11. Organizačná zmena v ZŠ s MŠ v Rudníku
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Schválené uznesenia
15. Záver
Schválený program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
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5. Záverečný účet obce za rok 2017
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2017
7. Výročná správa Obce Rudník za rok 2017
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
9. Návrh na zvýšenie úväzku HKO
10. Obstaranie pozemku pre IBV
11. Organizačná zmena v ZŠ s MŠ v Rudníku
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. Schválené uznesenia
15. 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 hlasovali
všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. poslanca Ing. Martoša a p.
poslanca Šturma. Zapisovateľkou je p. Bodnárová.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca a zástupcu starostu
MUDr. Tótha a p. poslanca Ing. Szalonu, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie
zvolení.
4.
Kontrolu uznesení z 26. zasadania OcZ uskutočneného dňa 07.02.2018, čísla 219, 220,
221, 221, 222, 223 a 224 prečítal p. poslanec Šturm.
5. – 6.
Starosta obce predložil poslancom Návrh záverečného účtu Obce Rudník za rok 2017
a udelil slovo HKO, aby predniesol svoje stanovisko. HKO v odbornom stanovisku konštatoval,
že Návrh ZÚ Obce Rudník za rok 2017 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
2017, schválený obecným zastupiteľstvom 23.12.2016 uznesením číslo 147/12/2016 a bol
obecným zastupiteľstvom v priebehu roka trikrát zmenený. Výsledkom hospodárenia Obce
Rudník v roku 2017 je schodok v hodnote -12.269,79 Eur. Záverom HKO vo svojom stanovisku
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť ZÚ bez výhrad.
K bodu prebehla diskusia, v ktorej sa o slovo prihlásil p. poslanec Ing. Szalona.
Informoval, že 11.04.2018 zasadala finančná komisia ohľadom ZÚ kde predložil dve stanoviská
a to, že nebola dofinancovaná škola a cesty ktorých oprava sa realizovala, neboli dokončené tak
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ako bolo potrebné to urobiť. Doporučuje schváliť ZÚ obce s výhradami že nebola dofinancovaná
ZŠ s MŠ v Rudníku a koniec roka by tak ukončili bez straty.
Ekonómka obce zdôraznila a dopodrobna vysvetlila prečo je hospodárenie obce
schodkové a prečo musíme vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky do rezervného fondu s čím
p. Ing. Szalona nesúhlasí. Zdôraznila, že ZÚ musí byť schválený do 30.06.2018.
HKO obce vysvetlil, že všetky peniaze, čo ZŠ s MŠ mala rozpočtované aj dostala,
dokonca prečerpali schválený rozpočet o cca 5000.00 eur. Upozornil na to, že rozpočtová
organizácia nesprávne rozpočtovala čerpanie výdavkov a upozornil že účtovný rok 2017 už
dávno skončil, je rok 2018 a zo schválených finančných prostriedkov na tento rok sa môžu
vykrývať straty z minulého roka. Zdôraznil, že Obec platí všetky faktúry ZŠ s MŠ v Rudníku za
plyn, elektrinu a telefón.
P. Ing. Szalona reagoval na slová HK, že v decembri 2017 HKO obce p. Ing. Szalonovi
tvrdil, že Obec nemôže dať fin. prostriedky na ZŠ. HKO zdôraznil, že Obec nemôže dať
finančné prostriedky na mzdy pre ZŠ.
P. Ing. Martoš dáva otázku, či Obec môže dofinancovať ZŠ? Dostáva odpoveď, že je to
možné z originálnych kompetencií obce, avšak je to doplnkový spôsob financovania.
Financovanie ZŠ je prvoradé zo štátneho rozpočtu.
P. MUDr. Tóth – zástupca starostu dal otázku riaditeľke ZŠ s MŠ v Rudníku otázku, či
má dostatok peňazí na chod školy. Riaditeľka odpovedala, že áno, pokiaľ Obec hradí faktúry za
energie. Konštatoval, že by bolo potrebné prilákať do školy viac detí a súčasne by to pomohlo
existencii školy.
Starosta dal o bode programu hlasovať a bol schválený s výhradami. Zároveň požiadal
poslancov navrhnúť a doplniť opatrenia do Uznesenia. Ing. Szalona navrhuje prijať rozpočtové
opatrenie na navýšenie fin. prostriedkov pre ZŠ s MŠ v Rudníku o sumu 12.000,00 eur na tento
rok. Starosta požaduje predložiť spôsob z ktorých finančných operácií sa bude financovať ZŠ

7.
Starosta ohlásil ďalší bod programu a to Výročná správa Obce Rudník za rok 2017. Táto
správa je už vypracovaná, no čaká sa na audit, tak len túto informáciu dáva na vedomie.

8.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 bolo predložené obecnému zastupiteľstvu viac menej
z dôvodu informovanosti, nakoľko je povinnosťou obce upraviť schválený rozpočet na rok 2018,
teda znížiť rozpočet základnej školy o 8.689,00 Eur, podľa listu Okresného úradu Košice,
odboru školstva, ktorý bol doručený obci dňa 07.02.2018. Na základe uvedeného listu riaditeľka
ZŠ s MŠ Rudník dňa 07.02.2018 vlastnoručne prevzala od zriaďovateľa školy – od obce, rozpis
normatívnych finančných prostriedkov. HKO obce zdôraznil, že štatutárka rozpočtovej
organizácie vedela už dopredu podľa počtu zapísaných žiakov do ZŠ na školský rok 2017/2018,
že bude mať nedostatok finančných prostriedkov, takže mohla začať konať s opatreniami už na
začiatku školského roka. Starosta, aj keď to nebolo potrebné, dal o bode programu hlasovať.
Poslanci boli proti, rozpočtové opatrenie má len informatívny charakter.
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9.
Starosta otvoril ďalší bod programu a to Návrh na zvýšenie úväzku HKO. Na zasadnutí
finančnej komisie predniesol jej predseda Ing. Szalona návrh na zvýšenie platu starostovi o 5 %,
no starosta to odmietol a navrhol zvýšiť úväzok HKO obce o 5 %, t. j. z úväzku 0,2 na úväzok
0,25. O slovo sa prihlásil p. poslanec Ing. Szalona, ktorý HKO obce opäť vytýka nesplnené 2
Uznesenia – zaraďovanie do platových tried pracovníčok OcÚ a plnenie výberu daní. HKO
správy p. Ing. Szalonovi už predkladal... Starosta dal o bode programu hlasovať, kde poslanci
zvýšenie úväzku HKO schválili.
10.
Obec vstúpila v spolupráci s právničkou do konania s firmou AGRO-MOLD a.s.,
Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou ohľadom kúpy pozemku – cca 10,5 ha, ktorý firma vlastní,
pretože pozemok Obec potrebuje z dôvodu IBV. Konateľ spoločnosti chce pozemok predať za
cenu 4eur/m² a Obec by to vyplatila v 5-ročných splátkach. Starosta spomenul, že začal
komunikovať aj s manažérom projektu, oslovil nezáväzne pána Ing. Waldemara Vislaya o čom
samozrejme informoval stavebnú komisiu. Stavebná komisia o IBV už stretnutie mala, avšak
žiaden z poslancov na stretnutie neprišiel. Starosta bude aj naďalej spolupracovať so stavebnou
komisiou a podľa potreby organizovať stretnutia najmä ohľadom zabezpečovania prípravných
prác pre IBV.
11.
Starosta otvoril ďalší bod programu kde dopredu prítomným povedal, že je za zachovanie
školy, tak ako prezentoval aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, ale aj zo strany
štatutára- t.j. riaditeľky ZŠ s MŠ v Rudníku je potrebné prijať nejaké opatrenia. Vzhľadom na
klesajúci počet žiakov (aktuálne 12 žiakov 1. Stupňa ZŠ v dvoch triedach) by bolo najlepším
opatrením zlúčenie dvoch tried do jednej. Tým by sa dosiahla úspora nákladov – hlavne
mzdových a dosiahne sa zákonnosť čerpania miezd a odvodov z normatívnych finančných
prostriedkov určených pre rok 2018 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
Prezentoval sa aj návrh zníženie úväzku učiteľa ZŠ. Bolo vyzdvihnuté, že pani riaditeľka
by mala začať vo väčšej miere komunikovať s rodičmi. Padol návrh prispievať žiakom väčšou
mierou na stravu, alebo nákup učebníc, poprípade školskej tašky. Diskutovalo sa aj o nultom
ročníku, čo však nie je také jednoduché, pretože do nultého ročníka idú deti, ktoré neprejdú
zápisom. K prejednávanému bodu nebolo prijaté žiadne Uznesenie.
Starosta k bodu programu udelil slovo občanom. Padla otázka, že čo bude s materskou
školou keď sa zruší základná škola, či by rodičia dali svoje deti do jednotriedky ZŠ. Starosta
ubezpečil občanov že bude situáciu prejednávať s riaditeľkou ZŠ s MŠ v Rudníku spolu
s učiteľkou a občania budú včas o nasledujúcom dianí informovaní. Zároveň ubezpečil rodičov,
že materská škola určite fungovať bude. Ďalšia z otázok bola, že prečo žiaci zo základnej školy
odchádzajú a postreh, že by bolo potrebné „oživiť“ pedagógov o mladý kolektív. Konať musí
však pani riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku, pretože starosta túto kompetenciu nemá (uzatváranie
pracovných zmlúv, výber pedagógov...). Rodičia narážajú aj na kvalitu vzdelania! Hodnotenie
školy je pritom dobré len to chce nejakú „iskru“ v podobe omladenia kolektívu. V zhode
s rodičmi starosta obce konštatoval, že by bolo potrebné od školského roka 2018/2019 navýšiť
školné.
12.

Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Szalona sa mimo bodov programu len informoval, či sú pripravené
štartovné čísla na blížiaci sa Májový beh mieru. Starosta obce odpovedal, že sú už zabezpečené.
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13.

Rôzne
Do tohto bodu programu neboli zahrnuté žiadne informácie.

14.

Schválené uznesenia

Na 27. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 20.04.2018 boli prijaté
uznesenia čísla: 225, 226, 227, 228, 229 a 230, ktoré boli priebežne schvaľované za každým
prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 225/04/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e
Program 27. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

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

Novotný, Migas, Cibrík

b) U r č u j e
Za overovateľov zápisnice: Ing. Martoš, Šturm
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce .............................

Uznesenie číslo 226/04/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Tóth, Ing. Szalona
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

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

Novotný, Migas, Cibrík

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce .............................
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Uznesenie číslo 227/04/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku.

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce .............................

Uznesenie číslo 228/04/2018
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 Rudník za rok 2017
b/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet Obce Rudník za rok 2017 a celoročné hospodárenie s výhradami
c/ b e r i e n a v e d o m i e
schodok rozpočtu v sume 12.269,79 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p , ktorý bol v rozpočtovom roku 2017 krytý :
-

z finančných operácií

12.269,79 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, t.j. nespotrebované prostriedky z finančných operácií vrátiť do
rezervného fondu vo výške 27.730,21 EUR .
e/ p r í j m a o p a t r e n i a

Počet

Mená poslancov

Za:

3

Ing. Szalona, Šturm, MUDr.Tóth

Proti:

1

Ing. Martoš

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Novotný, Migas, Cibrík

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce .............................
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Uznesenie číslo 229/04/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Schvaľuje
Zvýšenie úväzku 0,20 HKO na úväzok 0,25 s účinnosťou od 01.05.2018
Počet

Mená poslancov

Za:

3

MUDr. Tóth, Ing. Martoš, Šturm

Proti:

1

Ing. Szalona

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Novotný, Migas, Cibrík

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce ..............................

Uznesenie číslo 230/04/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Súhlasí
s obstaraním pozemku s parc. č. 386/2 o výmere 1170 m² v katastrálnom území Rudník v okrese
Košice – okolie od firmy AGRO-MOLD a.s., Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou a to za cenu
4 eur/m² v 5-ročných splátkach
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

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

Novotný, Migas, Cibrík

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce ..............................

Rudník, 30.04.2018
Napísala: Bodnárová Petra, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Martoš Jozef, v.r.

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

Šturm Milan , v.r.

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

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

Zápisnica - 27. zasadanie OcZ Rudník dňa 20.04.2018 strana č. 7

