Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 244/2018

Zápisnica

z 30. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19.09.2018 v zasadačke
Obecného úradu v Rudníku

Vladimír Kišdučák - starosta obce Rudník
MUDr. Imrich Tóth – zástupca starostu, Ján Novotný, Milan Šturm, Ing.
Jozef Martoš – poslanci obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný
kontrolór obce

Prítomní:

Bodnárová Petra – referentka obce, občania obce Rudník podľa prezenčnej
listiny
Neprítomní:

Ing. Tibor Szalona (ospravedlnený), Anton Migas (neospravedlnený),
Marián Cibrík (neospravedlnený)

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Príkaz starostu obce č. 1/2018 na vykonanie inventarizácie majetku
Schválenie zámeru predať majetok obce – žiadosť Janky Lindvaiovej o odkúpenie parcely č.241/3
v kat. území obce Rudník
7. Schválenie zámeru prenajať majetok obce – žiadosť Ing. Michala Haverlu o prenájom časti parcely
č. 241/2 v kat. území obce Rudník
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Diskusia k bodom programu
11. Schválené uznesenia - rekapitulácia
12. Záver

Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Príkaz starostu obce č. 1/2018 na vykonanie inventarizácie majetku
Schválenie zámeru predať majetok obce – žiadosť Janky Lindvaiovej o odkúpenie parcely č.241/3
v kat. území obce Rudník
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7. Schválenie zámeru prenajať majetok obce – žiadosť Ing. Michala Haverlu o prenájom časti parcely
č. 241/2 v kat. území obce Rudník
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Diskusia k bodom programu
11. Schválené uznesenia - rekapitulácia
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 hlasovali
všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice starosta určil p. poslanca MUDr. Tótha –
zástupcu starostu a p. poslanca Šturma. Zapisovateľkou je p. Bodnárová.
3.
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca Ing. Martoša a p. poslanca
Novotného, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení.
4.
Kontrolu uznesení z 29. zasadania OcZ uskutočneného dňa 29.06.2018, čísla 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 a 251
prečítal p. zástupca starostu – MUDr. Imrich Tóth. Schválené uznesenie č. 234/06/2018 sa plní
čiastočne, pretože v šk. roku 2017/2018 je výchovno-vzdelávací proces v ZŠ prerušený, avšak
Obec aj naďalej dofinancováva najmä prevádzkové náklady ZŠ s MŠ v Rudníku. Výberové
konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ prebehlo úspešne, potencionálna riaditeľka prevzala menovací
dekrét do funkcie riaditeľa avšak pár dní pred začatím nového školského roka (21.08.) sa funkcie
vzdala. Zástupca starostu p. MUDr. Tóth vyzdvihol potrebu motivovať budúceho riaditeľa
poprípade učiteľa tým, že by mu Obec poskytla tzv. učiteľský byt. Starosta vyzdvihol potrebu
pozháňať dostatočný počet prváčikov aby sa budúci školský rok (2019/2020) otvoril v ZŠ aspoň
1. ročník.
5.
Starosta obce oboznámil prítomných s príkazom č. 1/2018 na vykonanie inventarizácie
majetku obce ktorý členovia inventarizačných komisií a to p. Ing. Jozef Martoš (majetok obce)
a p. Ľudmila Szalonová (rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Rudník) vykonajú v termíne do
30.09.2018. Zároveň tento príkaz obaja prevzali a prevzatie potvrdili vlastnoručným podpisom.
6. – 7.
Starosta oboznámil prítomných s predloženými návrhmi zámerov predať a prenajať
pozemky obce v kat. území obce Rudník avšak schválenie týchto zámerov nemohlo prebehnúť
nakoľko by to neschválila 3/5 väčšina všetkých poslancov, keďže prítomní boli len 4 poslanci zo
7. Tieto zámery budú prejednávané na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva v októbri.
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8.
Pán Ing. Martoš sa dotazoval, či pán poslanec Migas má ešte v obci trvalý pobyt. Bolo
mu vysvetlené že trvalý pobyt v obci mu stále trvá a ani noví vlastníci nehnuteľnosti mu tento
pobyt nezrušili.

9.

Rôzne

Rozsudok Okresného súdu Košice – okolie
Právnička Obce JUDr. Darina Horváthová oboznámila prítomných s Rozsudkom
Okresného súdu Košice – okolie týkajúceho sa odstránenia neoprávnenej stavby a vypratania
pozemku manželov Kormošových. Rozhodnutie súdu padlo 25.07.2018 kde súd rozhodol, že
manželia Kormošoví sú povinní odstrániť na vlastné náklady oplotenie postavené na pozemku
s parc. č. 637/7 o výmere 79 m² do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku a taktiež
vypratať tento pozemok. Súd priznal Obci Rudník náhradu trov konania v rozsahu 100 %.
Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, keďže v danej veci bolo podané odvolanie.
Zmluva o kontrolnej činnosti multifunkčného ihriska
Starosta oboznámil prítomných o potrebe každoročnej kontroly multifunkčných ihrísk
podľa normy STN EN 15312. Obec uzatvorila zmluvu s firmou EKOTEC, spol. s r.o. zatiaľ na
dobu 2 rokov.
Informácia o pripravovaných VZN
Na úradnej tabuli obce a tak isto aj na web stránke obce sú zverejnené návrhy VZN a to
o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely, o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Keďže ešte nie sú zverejnené 15 dní,
nemôžu sa schvaľovať na dnešnom OZ ale sú pripravené na budúce zasadanie obecného
zastupiteľstva.
Prerušenie distribúcie elektriny
Starosta obce informoval prítomných o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v obci
Rudník dňa 05. októbra 2018 v čase od 08:30 do 13:30 týkajúca sa niektorých domov so
súpisnými číslami. Informácia je zverejnená na úradnej tabuli obce ako aj na web stránke obce.
Deň úcty k starším 2018
Starosta obce sa dohodol s poslancami o termíne posedenia so staršími a to konkrétne na
deň 20.10.2018 – sobota o 18:00 v Kultúrnom dome v Rudníku. Všetci poslanci sú srdečne
pozvaní.

10.

Diskusia k bodom programu
Prítomný občan p. Migas sa opýtal na cenu za kubík pitnej vody. Narážal na to, že jedna
vec je cena vody a druhá je zahrnutie nákladov do ceny za vodu v prípade keď v obci budú
vodomery (ich prevádzkovanie, kalibrácia...).
HKO oboznámil prítomných, že začne v cintoríne označovať hroby ktoré nemajú platnú
nájomnú zmluvu a taktiež bude hroby značkovať novými číslami.
Prítomný občan p. Štark poukázal na zásoby vody pri sv. Anne a potrebu vytvoriť nejaké
predzásoby vody v prípade jej nedostatku. K tejto diskusii sa pripojil aj zástupca starostu p.
MUDr. Tóth a aj starosta obce. Pán poslanec Šturm navrhuje dať do obce dva regulačné ventily
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a aby sa v prípade nedostatku vody vedela voda raz pustiť na „dolný“ koniec dediny a raz na
„horný“ koniec dediny, čo však nie je možné z dôvodu, žeby dochádzalo k častým poruchám na
vodovodnom potrubí, pretože také tlaky by potrubie neznieslo.
11.

Schválené uznesenia

Na 30. verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 19.09.2018 boli prijaté
uznesenia čísla: 252, 253, 254, 255 a 256, ktoré boli priebežne schvaľované za každým
prerokovaným bodom programu.
Uznesenie číslo 252/09/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) S c h v a ľ u j e
Program 30. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako
návrh
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Ing. Szalona, Migas, Cibrík

b) U r č u j e
Za overovateľov zápisnice: MUDr. Imrich Tóth, Milan Šturm
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová
Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce .............................

Uznesenie číslo 253/09/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
Návrhovú komisiu v zložení: Ján Novotný, Ing. Jozef Martoš
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Ing. Szalona, Migas, Cibrík

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce .............................
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Uznesenie číslo 254/09/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Uskutočnenú kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OcZ v Rudníku
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Ing. Szalona, Migas, Cibrík

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

Uznesenie číslo 255/09/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Príkaz starostu obce č. 1/2018 na vykonanie inventarizácie majetku obce
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Ing. Szalona, Migas, Cibrík

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

Uznesenie číslo 256/09/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
Informácie starostu obce poskytnuté Obecnému zastupiteľstvu v bode Rôzne
Počet

Mená poslancov

Za:

4

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

3

Ing. Martoš, MUDr. Tóth, Šturm, Novotný

Ing. Szalona, Migas, Cibrík

Rudník, dátum podpisu.................................... Vladimír Kišdučák, starosta obce .............................
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12.

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

Rudník, 21.09.2018
Napísala: Bodnárová Petra, v. r.

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Imrich Tóth, v.r. ............................................
Milan Šturm , v.r.

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

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