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Číslo spisu: 258/2018 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 31. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.10.2018 v zasadačke 
Obecného úradu v Rudníku 
 
 
Prítomní:  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 

 
občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny 
 

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

Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení  

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

6. Schválenie zámeru predať majetok obce – žiadosť Janky Lindvaiovej (Elezi) 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. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

9. Návrh VZN Obce Rudník č. 4/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné 
účely 

10. Návrh VZN Obce Rudník č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

11. Návrh VZN Obce Rudník č. 6/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

12. Školský obvod Poproč 

13. Stanovisko obce k povoleniu banskej činnosti na roky 2019-2035 

14. Interpelácie poslancov  

15. Rôzne 

16. Diskusia k bodom programu 

17. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

18. Záver 
 

Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
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2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení  

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

6. Schválenie zámeru predať majetok obce – žiadosť Janky Lindvaiovej (Elezi) 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. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

9. Návrh VZN Obce Rudník č. 4/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné 
účely 

10. Návrh VZN Obce Rudník č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

11. Návrh VZN Obce Rudník č. 6/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp 

12. Školský obvod Poproč 

13. Stanovisko obce k povoleniu banskej činnosti na roky 2019-2035 

14. Interpelácie poslancov  

15. Rôzne 

16. Diskusia k bodom programu 

17. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

18. 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 Novotného. Zápisnica bude vyhotovená na základe zvukového záznamu keďže nebol 
určený zapisovateľ. 

3.  
 Do návrhovej komisie navrhol starosta obce zvoliť p. poslanca MUDr. Imricha Tótha – 
zástupcu starostu a p. poslanca Šturma, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 
 
4.  
 Kontrolu uznesení z 30. zasadania OcZ uskutočneného dňa 19.09.2018, čísla 252, 253, 
254, 255, a 256 prečítal p. zástupca starostu – MUDr. Imrich Tóth.  
 
5.  

Starosta obce oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č. 1/2018 ktorým sa 
poskytne 2000,00 eur farnosti Rudník na opravu-náter strechy kostola v Rudníku. 
 
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 
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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. 
 
  
8.  
 Starosta otvoril ďalší bod programu a to zásady odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva ktoré prečítal p. poslanec Ing. Martoš. HKO p. Tresa povedal, že by nastupujúcim 
poslancom bolo vhodné dať po jednom výtlačku týchto zásad aby im bolo jasné za akú odmenu 
pracujú v poslaneckom zbore a zúčastňujú sa zasadaní Obecného zastupiteľstva. O bode 
programu dal starosta obce hlasovať a poslanci prijali uznesenie. 
 
 
9. Návrh VZN č. 4/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely 
bol zverejnený na pripomienkovanie občanom a to ako na úradnej tabuli tak aj na webovej 
stránke obce dňa 11.09.2018. K návrhu VZN neboli obci v zákonnej lehote doručené 
pripomienky. Starosta dal následne o tomto bode hlasovať a poslanci návrh schválili. VZN bude 
vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke.  
 
10. 
 Návrh VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou bol zverejnený na 
pripomienkovanie občanom a to ako na úradnej tabuli tak aj na webovej stránke obce dňa 
11.09.2018. K návrhu VZN neboli obci v zákonnej lehote doručené pripomienky. Starosta dal do 
pozornosti že v predmetnom návrhu VZN č. 5/2018 sa dopĺňa časový interval v §2 ods. 1) 
prerušenie dodávky pitnej vody nad 48 hodín a dal následne o tomto bode hlasovať a poslanci 
návrh schválili. VZN bude vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke.  
 
11. 
 Návrh VZN č. 6/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp bol zverejnený na 
pripomienkovanie občanom a to ako na úradnej tabuli tak aj na webovej stránke obce dňa 
11.09.2018. K návrhu VZN neboli obci v zákonnej lehote doručené pripomienky. Starosta dal 
následne o tomto bode hlasovať a poslanci návrh schválili. VZN bude vyvesené na úradnej tabuli 
a webovej stránke.  
 
12. 
 K prejednávanému bodu programu – školský obvod Poproč je potrebné prijať nové 
Uznesenie, aby všetky deti s trvalým pobytom v Rudníku, ktoré plnia povinnú školskú 
dochádzku mohli navštevovať ZŠ v Poproči a to nie len od ročníka 5.-9., ale počas celej doby 
plnenia povinnej školskej dochádzky. 
 
13. 
 Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o., Tomášikova 35, 043 22  Košice dňa 28.09.2018 
podala na Obecný úrad v Rudníku žiadosť o stanovisko obce k povoleniu banskej činnosti na 
roky 2019-2035 spolu s plánom otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska v dobývacom 
priestore „Rudník“ v období rokov 2019-2035, ktorý spoločnosť prerokovala 11.09.2018 
s majiteľmi pozemkov, ktorých zastupovalo na rokovaní Pozemkové spoločenstvo Urbariát 
Rudník. Pán poslanec Ing. Martoš navrhol zvolanie stavebnej komisie na prerokovanie tohto 
plánu spolu s konateľom spoločnosti LB MINERALS SK, s.r.o. Poslanci prijali uznesenie. 
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14. Interpelácie poslancov 
 Žiaden poslanec OcZ sa v tomto bode neprihlásil o slovo. 
 
15.  Rôzne 
  
 Konsolidovaná účtovná závierka 
 Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 vykázala, že pri jej audite neboli 
zaznamenané zistenia závažného charakteru a bežné zistenia boli konzultované počas výkonu 
auditu s poverenou pracovníčkou obecného úradu. Informáciu poslanci zobrali na vedomie. 
 
 Vyradenie dvoch kusov požiarnych čerpadiel PPS 12 a PPS 8 
 Na základe podaného návrhu od technika požiarnej ochrany, p. Ing. Gabriela Szabó 
Bartka so sídlom Východná 43, 044 71  Čečejovce poslanci súhlasili s vyradením predmetných 
zastaraných čerpadiel, ktoré sú nefunkčné a nemožno ich uviesť do prevádzky schopného stavu. 
Prijali potrebné uznesenie. 
 
 Inventarizácia majetku Obce Rudník vrátane rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ 
 Inventarizácia prebehla v stanovenom termíne do konca septembra 2018. Poslanci 
súhlasili so závermi inventarizácie majetku Obce Rudník vrátane rozpočtovej organizácie ZŠ 
s MŠ a prijali uznesenie. 
 
 
16.  Diskusia k bodom programu 
 Nikto ani z prítomných občanov sa neprihlásil o slovo. 
 
17.  Schválené uznesenia 
 

Na 31. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 24.10.2018 boli prijaté 
uznesenia čísla: 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 a 269, ktoré boli 
priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  

 
 
 
 

Uznesenie číslo 257/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 
 

a) S c h v a ľ u j e  
Program 31. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh  

 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 
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b) U r č u j e  
Za overovateľov zápisnice: Ing. Martoš, Novotný 
Za zapisovateľku zápisnice: zápisnica bude vyhotovená na základe zvukového záznamu  
 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 

Uznesenie číslo 258/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  MUDr. Tóth, Šturm 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 
 

Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 259/10/2018 
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 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 
 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 260/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  
S c h v a ľ u j e  
Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 
 
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 o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Návrh na zmenu rozpočtu, pri čom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky 
1.   Navýšenie rozpočtu - § 14, ods. 2 písm. b) 

 
A)   Navýšenie bežných príjmov 

 
41       211003                        Dividendy      + 1.470,00 Eur 
41       133012                        Príjmy za užívanie verejného priestranstva  +      50,00 Eur 
41       292017                        Z vratiek                                                                                +    480,00 Eur 
 
        S P O L U  :        +2.000,00 Eur 
 

B)   Navýšenie bežných výdavkov 
 

41        633016                      Reprezentačné       +  2.000,00 Eur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        S P O L U  :        +  2.000,00 Eur   
 
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 
 

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

 

Uznesenie číslo 261/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva. 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 262/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e  
VZN Obce Rudník č. 4/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 263/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e  
VZN Obce Rudník č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
 
Uznesenie číslo 264/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S c h v a ľ u j e  
VZN Obce Rudník č. 6/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 



 
Zápisnica - 31. zasadanie OcZ Rudník dňa 24.10.2018 strana č. 8 

 

Uznesenie číslo 265/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ú h l a s í   
So zriadením spoločného školského obvodu ZŠ Poproč v ktorom budú plniť povinnú školskú 
dochádzku všetky deti vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v obci 
Rudník  

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
Uznesenie číslo 266/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e    
Žiadosť o banskú činnosť podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska 
v dobývacom priestore „Rudník“ vykonávanou spoločnosťou LB MINERALS SK, s.r.o., 
Tomášikova 35, 043 22 Košice v období rokov 2019-2035 ktorú prejedná stavebná komisia. 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
Uznesenie číslo 267/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej 
účtovnej jednotky Obec Rudník – správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. 
  
 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
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Uznesenie číslo 268/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ú h l a s í 
S návrhom na vyradenie dvoch kusov hasičských čerpadiel PPS 12 a PPS 8. Navrhol TPO Ing. 
Gabriel Szabo Bartko. 
 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
 
Uznesenie číslo 269/10/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ú h l a s í 
So závermi inventarizácie majetku Obce Rudník vrátane rozpočtovej organizácie ZŠ a MŠ 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Nehlasoval: -  

Neprítomní: 3 Ing. Szalona, Migas, Cibrík 

 
Rudník, dátum podpisu....................................  Vladimír Kišdu čák, starosta obce ............................. 
 
18.  Záver 

Na záver starosta obce vyzýva všetkých občanov obce, aby v prípade záujmu použitia  
symbolu erbu obce Rudník, či už na súkromné akcie (ako sa to bez súhlasu obce stalo na 
nedávnej súkromnej akcii na 0. ročníku súťaže „Guľáš majster“ kde na výherných pohároch bol 
erb obce použitý) alebo iné účely, žiadali súhlas Obce podľa zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb § 1b ods. I.. Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce ukončil 
zasadanie obecného zastupiteľstva a poďakoval sa prítomným za účasť.  
 
Rudník,  31.10.2018 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Jozef Martoš , v.r. ............................................ 
 
Ján Novotný, v.r.  ............................................ 

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


