Obec Rudník
Rudník 205
044 23 pošta Jasov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo spisu: 300/2018

Zápisnica

z 1. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.12.2018 v kultúrnom
dome v Rudníku

Ing. Oľga Kormošová – starostka obce, Vladimír Kišdučák
Ing. Jozef Cibrík, MUDr. Vladimír Drábik, Ing. Tibor Szalona, Marián
Cibrík, Ján Novotný, Bc. Mário Tamáš, Michal Hegeduš – poslanci
obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce, Petra
Bodnárová – zapisovateľka, Darina Gamráthová – ekonóm obce, Csilla
Tóthová – predsedníčka miestnej volebnej komisie v Rudníku

Prítomní:

občania obce Rudník podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:
1) Schválenie programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2) Voľba návrhovej komisie
3) Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
4) Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade
s ustanovením §13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení
5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba
jej členov
6) Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov
7) Určenie platu starostky
8) Záver

Schválený program:
1) Schválenie programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2) Voľba návrhovej komisie
3) Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
4) Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade
s ustanovením §13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení
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5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba
jej členov
6) Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov
7) Určenie platu starostky
8) Záver

Dosluhujúci starosta obce Vladimír Kišdučák privítal všetkých prítomných na obecnom
zastupiteľstve. Za zapisovateľku určil p. Bodnárovú a za overovateľov zápisnice p. poslancov
Ing. Szalonu a Novotného. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Rudníku pani Petra
Bodnárová oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
konali 10.11.2018. Na funkciu starostu obce kandidovali 3 kandidáti a za starostku obce bola
zvolená p. Ing. Oľga Kormošová s počtom hlasov 181.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa abecedy:
Ing. Jozef Cibrík
Marián Cibrík
MUDr. Vladimír Drábik
Michal Hegeduš
Ján Novotný
Ing. Tibor Szalona
Bc. Mário Tamáš

Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Komunistická strana Slovenska
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
nezávislý kandidát

Ostatní kandidáti zostávajú ako náhradníci podľa počtu získaných hlasov. Dosluhujúci starosta
poďakoval občanom za účasť na voľbách a prihovoril sa im a taktiež zablahoželal aj
novozvolenej starostke a poslancom obecného zastupiteľstva. V príhovore spomenul okrem
iného aj vypracované projekty.
Pani starostka zložila zákonom stanovený sľub ktorý potvrdila vlastnoručným podpisom.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala starostke obce osvedčenie o zvolení. Pani
starostka Ing. Oľga Kormošová sa poďakovala predchádzajúcemu starostovi Vladimírovi
Kišdučákovi.
Pani starostka vyzvala poslanca MUDr. Vladimíra Drábika k prečítaniu sľubu poslancov
OcZ a následne novozvolení poslanci zložili sľub poslanca, ktorý potvrdili vlastnoručným
podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení.
Pani starostka predniesla príhovor kde sa poďakovala občanom za prejavenú dôveru
a taktiež všetkým poslancom z predošlých volebných období za doterajšiu prácu.
1.
Starostka predložila Návrh programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanci schválili.
2.
Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť p. poslanca Ing. Tibora Szalonu,
Michala Hegeduša a Bc. Mária Tamáša, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení
a za predsedu návrhovej komisie navrhla p. poslanca Ing. Tibora Szalonu, ktorý bol obecným
zastupiteľstvom tak isto zvolený.
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3.
V tomto bode programu starostka obce poverila pána poslanca MUDr. Vladimíra
Drábika za oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
uvedených v § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4.
Starostka obce na výkon funkcie zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022
poverila pána poslanca Ing. Jozefa Cibríka v súlade s ustanovením §13b ods. 1 zákona
o obecnom zriadení a odovzdala mu poverenie.
5.
V tomto bode programu pani starostka predložila návrh na zvolenie všetkých poslancov
za členov Komisie na ochranu verejného záujmu, zriadenú podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Ing. Tibor Szalona.
6.
Starostka obce predložila prítomným návrh na zriadenie komisií a požiadala o voľbu
členov a predsedov jednotlivých komisií a takto boli zvolení:
a) komisia Stavebná a životného prostredia:
- členovia: - z poslancov:
Ján Novotný
Marián Cibrík
Ing. Jozef Cibrík
Ing. Tibor Szalona
- z občanov:
Tomáš Strhársky
- predseda:
b) komisia Finančná:
- členovia: - z poslancov:

- predseda:
c) komisia Kultúry a športu:
- členovia: - z poslancov:

- predseda:

Ján Novotný

Ing. Jozef Cibrík
Ing. Tibor Szalona
Marián Cibrík
MUDr. Vladimír Drábik
Michal Hegeduš
Ing. Jozef Cibrík

Bc. Mário Tamáš
Michal Hegeduš
Ján Novotný
Marián Cibrík
MUDr. Vladimír Drábik
Bc. Mário Tamáš
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7.
Pani starostke bol určený základný plat bez navýšenia a to ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku koeficientu 1,83 s účinnosťou odo dňa zloženia
sľubu.

8.

Záver
Pani starostka sa poďakovala za účasť na obecnom zastupiteľstve. Na 1. verejnom
zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 21.12.2018 boli prijaté uznesenia čísla: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 a 9, ktoré boli priebežne schvaľované za každým prerokovaným bodom programu
a na záver ich predniesol predseda návrhovej komisie p. poslanec Ing. Tibor Szalona.

Uznesenia z
1. verejného zasadania Obecného zastupiteľstva v Rudníku
dňa 21.12.2018
Uznesenie číslo 01/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
A) b e r i e n a
ve domie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B) k o n š t a t u j e , že
1. novozvolená starostka obce Ing. Oľga Kormošová zložila zákonom predpísaný sľub
starostky obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Ing. Jozef Cibrík
Marián Cibrík
MUDr. Vladimír Drábik
Michal Hegeduš
Ján Novotný
Ing. Tibor Szalona
Bc. Mário Tamáš
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................
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Uznesenie číslo 02/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
S ch v a ľ u j e
Program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudník
1) Schválenie programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2) Voľba návrhovej komisie
3) Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
4) Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade s ustanovením §13b
ods. 1 zákona o obecnom zriadení
5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
6) Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov
7) Určenie platu starostky
8) Záver
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................

Uznesenie číslo 03/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
V o l í

Návrhovú komisiu v zložení: Hegeduš Michal, Ing. Szalona Tibor, Bc. Támáš Mário
Predseda komisie: Ing. Szalona Tibor
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................
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Uznesenie číslo 04/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Poveruje
poslanca MUDr. Vladimíra Drábika zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................

Uznesenie číslo 05/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Berie na vedomie
poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade s ustanovením §13b
ods. 1 zákona o obecnom zriadení – poverenie pre zástupcu starostky obce – Ing. Jozefa Cibríka
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................

Uznesenie číslo 06/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
a) Z r i a ď u j e
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
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b) V o l í
členov komisie:
- Ing. Jozef Cibrík za Kresťanskodemokratické hnutie
- Marián Cibrík za Kresťanskodemokratické hnutie
- MUDr. Vladimír Drábik za Kresťanskodemokratické hnutie
- Michal Hegeduš za Komunistickú stranu Slovenska
- Ján Novotný za SMER – Sociálna demokracia
- Ing. Tibor Szalona za Kresťanskodemokratické hnutie
- Bc. Mário Tamáš za nezávislého kandidáta
predseda komisie:
- Ing. Tibor Szalona za Kresťanskodemokratické hnutie
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................

Uznesenie číslo 07/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
A) Z r i a ď u j e
komisie:
- Stavebnú a životného prostredia
- Finančnú
- Kultúry a športu
B) V o l í
a) členov komisie Stavebnej a životného prostredia
- z poslancov: Ján Novotný
Marián Cibrík
Ing. Jozef Cibrík
Ing. Tibor Szalona
- z občanov: Tomáš Strhársky
b) členov komisie Finančnej
- z poslancov: Ing. Jozef Cibrík
Ing. Tibor Szalona
Marián Cibrík
MUDr. Vladimír Drábik
Michal Hegeduš
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c) členov komisie Kultúry a športu
- z poslancov: Bc. Mário Tamáš
Michal Hegeduš
Ján Novotný
Marián Cibrík
MUDr. Vladimír Drábik
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................

Uznesenie číslo 08/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Volí
a) predsedu komisie Stavebnej a životného prostredia: Ján Novotný
b) predsedu komisie Finančnej:
Ing. Jozef Cibrík
c) predsedu komisie Kultúry a športu:
Bc. Mário Tamáš
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................
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Uznesenie číslo 09/12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník
Určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Ing. Oľgy
Kormošovej a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku
koeficientu 1,83 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Počet

Mená poslancov

Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Nehlasoval:

-

Neprítomní:

-

Ing. Cibrík Jozef, Cibrík Marián, MUDr. Drábik, Hegeduš, Novotný,
Ing.Szalona, Bc.Tamáš

Rudník, dátum podpisu......................Ing. Oľga Kormošová, starostka obce ...........................

Rudník, 02.01.2019
Napísala: Bodnárová Petra, v. r.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Tibor Szalona, v.r.

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

Ján Novotný, v.r.

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

Ing. Oľga Kormošová, v.r.
starostka obce
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