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Číslo spisu: 65/2019 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z 2. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.02.2019 v zasadačke 
Obecného úradu v Rudníku 
 
Prítomní:  Ing. Oľga Kormošová - starostka obce Rudník 

Ing. Jozef Cibrík – zástupca starostky, MUDr. Vladimír Drábik, Ing. Tibor 
Szalona, Marián Cibrík, Ján Novotný, Michal Hegeduš – poslanci 
obecného zastupiteľstva, Ladislav Tresa – hlavný kontrolór obce 

 
Bodnárová Petra – referentka obce, Ľudmila Szalonová – zastupujúca 
riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku, občania obce Rudník podľa prezenčnej 
listiny 
 

Neprítomní: Bc. Mário Tamáš (ospravedlnený) 
 

Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2019 s výhľadom na rok 2020 a 2021, stanovisko HKO 

7. Správa z kontrolnej činnosti HKO za rok 2018 

8. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2019 

9. Návrh VZN č. 7/2018 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

10. Schválenie termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rudník 

11. Žiadosť p. Janky Elezi (Lindvaiovej) o odkúpenie majetku obce parcely č.241/3 odčlenené z parcely 
č. 241/2 v kat. území obce Rudník 

12. Žiadosť p. Ing. Michala Haverlu o prenájom časti parcely č. 241/2 (50,10m²) pred parcelou č. 261 
a 262 v kat. území obce Rudník 

13. Žiadosť p. Ing. Stanislava Gajaneca o odkúpenie pozemku s parc. č. 508 a 509 v kat. území obce  

14. Žiadosť Prof. Ing. Jiřího Škvarlu, Csc. o pridelenie pozemku v obci Rudník 

15. Žiadosť p. Milana Šturma o prenájom kultúrneho domu na hranie stolného tenisu a žiadosť 
o zakúpenie stolnotenisového stola 

16. Informácia o vedení kroniky obce Rudník - PhDr. Martin Hegeduš 

17. Interpelácie poslancov 

18. Rôzne 

19. Diskusia  

20. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

21. Záver 
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Schválený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2019 s výhľadom na rok 2020 a 2021, stanovisko HKO 

7. Správa z kontrolnej činnosti HKO za rok 2018 

8. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2019 

9. Návrh VZN č. 7/2018 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

10. Schválenie termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rudník 

11. Žiadosť p. Janky Elezi (Lindvaiovej) o odkúpenie majetku obce parcely č.241/3 odčlenené z parcely 
č. 241/2 v kat. území obce Rudník 

12. Žiadosť p. Ing. Michala Haverlu o prenájom časti parcely č. 241/2 (50,10m²) pred parcelou č. 261 
a 262 v kat. území obce Rudník 

13. Žiadosť p. Ing. Stanislava Gajaneca o odkúpenie pozemku s parc. č. 508 a 509 v kat. území obce  

14. Žiadosť Prof. Ing. Jiřího Škvarlu, Csc. o pridelenie pozemku v obci Rudník 

15. Žiadosť p. Milana Šturma o prenájom kultúrneho domu na hranie stolného tenisu a žiadosť 
o zakúpenie stolnotenisového stola 

16. Dodatok č. 10 – spoločný stavebný úrad 

17. Žiadosť starostky o používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 

18. Interpelácie poslancov 

19. Rôzne 

20. Diskusia  

21. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

22. Záver 

 

1. Otvorenie zasadania 
 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) otvorila a viedla p. Ing. Oľga Kormošová, 
starostka obce. Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov a OcZ  je uznášaniaschopné. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za zapisovateľku určila starostka p. Bodnárovú a za overovateľov zápisnice p. MUDr. 

Drábika a p. M. Cibríka. 
 
3. Schválenie programu rokovania 

 
 Návrh programu bol poslancom, hlavnému kontrolórovi a pozvaným zaslaný spolu 
s pozvánkou. Zmena programu bola navrhnutá starostkou obce. Bod číslo 16 na nahradil v znení: 
Dodatok č. 10 – spoločný stavebný úrad a doplnil sa nový bod č. 17 – žiadosť starostky 
o používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely. Prítomní poslanci schválili 
program rokovania s pozmeňujúcimi návrhmi. 
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4. Schválenie návrhovej komisie 
 

 Do návrhovej komisie navrhla starostka obce zvoliť p. poslanca Ing. Szalonu a p. 
poslanca Bc. Hegeduša, ktorí boli obecným zastupiteľstvom do komisie zvolení. 
 
5. Kontrola uznesení 

 
 Kontrolu uznesení z 1. zasadania OcZ uskutočneného dňa 21.12.2018, čísla 
1,2,3,4,5,6,7,8, a 9 prečítal p. zástupca starostky – Ing. Jozef Cibrík a všetci poslanci ju vzali na 
vedomie.  
 
6. Návrh rozpočtu Obce Rudník na rok 2019 s výhľadom na rok 2020 a 2021, stanovisko HKO 

 Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce 
v zákonom stanovenej lehote. Neboli doručené žiadne pripomienky k rozpočtu. Hlavný kontrolór 
obce prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na rok 2020 a 2021. 

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 2019 
a Výhľadový rozpočet na roky 2020 a 2021 je v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 
predpismi, pričom odporúča OcZ Rozpočet obce Rudník na rok 2019 schváliť a výhľadový 
rozpočet vziať na vedomie. 

Rozpočet obce na rok 2019 poslanci schválili a výhľadový rozpočet na roky 2020 a 2021 
vzali na vedomie. Na vedomie bolo vzaté aj odborné stanovisko HKO. 
 
7. Správa z kontrolnej činnosti HKO za rok 2018 

 
HKO prečítal Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Kontrolná činnosť bola zameraná 

na zistenie stavu dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov, hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce. Kontrolované 
bolo aj plnenie uznesení OcZ, vybavovanie sťažností a petícií, kontrola plnení VZN, výberu daní 
a poplatkov. V priebehu roka boli o. i. vykonané aj námatkové finančné kontroly, kontrola 
pokladnice priebežne (2x v roku) a náhodne boli vykonávané i kontroly účtovníctva s cieľom 
kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel. Kontrolami neboli zistené nedostatky, pričom 
niektoré nejasnosti boli metodicky objasnené ekonómkou a štatutárom obce. Správy z týchto 
kontrol neboli vypracované, nakoľko to povaha veci v zmysle zákona nevyžadovala.  

Po informácií HKO k tomu bodu boli zo strany prítomných vznesené nasledovné 
podnety: 
- Ing. Szalona uviedol, že síce výber daní a poplatkov sa zlepšil, ale doposiaľ neboli riešené 
prípady neplatičov, 
- poukázal na prípad opakovaného vymáhania dane aj keď daňovník mal daň už uhradenú, 
- zaujímal sa o kontrolu čerpania dovoleniek za rok 2018, nakoľko zostatok dovoleniek 
pracovníčok úradu bol dosť vysoký a pravdepodobne sa nevyčerpané dovolenky v minulosti 
preplácali, 
- poslanec Ing. Szalona s poslancom Novotným konštatovali, že kontrola čerpania dovoleniek 
bola HKO uložená ešte pred 2 rokmi, aj s kontrolou správneho zaradenia zamestnankýň, 
preplácanie nevyčerpaných dovoleniek. 
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HKO na dotazy poslancov odpovedal, že takú úlohu nemal v pláne kontrol, zostatky 
dovoleniek kontroloval z výplatných pások, čo korešpondovalo s vypísanými dovolenkovými 
lístkami. 

Pani starostka uviedla, že sa so správou HKO veľmi nestotožňuje a nesúhlasí 
s odpoveďou HKO, že bolo všetko v poriadku tak ako sa uvádza v správe.  
27.12.2018 pri preberaní agendy na OcÚ boli prítomní poslanci OZ (okrem Ing. Szalonu), HKO, 
ekonómka úradu a bývalý starosta obce. Už vtedy bolo zistené, že bývalý pán starosta mal počas 
funkčného obdobia k dispozícií bankomatovú kartu a realizoval výbery v hotovosti. A to aj cez 
víkendy a sviatky. Peniaze neboli na nasledujúci deň zaúčtované do pokladne obce. O výberoch 
mali vedomosť len ekonómka obce a hlavný kontrolór. Taktiež bolo pri preberaní agendy 
zistené, že aj cesťáky z pracovných ciest boli vyhotovované „proforma“ za účelom získania fin. 
prostriedkov z účtu obce.  

HKO poznamenal, že fyzický stav peňažných prostriedkov na účte sedel, to že peniaze 
neboli na účte ani v pokladni vedel, avšak to nebolo ešte zúčtované – peniaze na ceste. 
Páni poslanci Novotný, M. Cibrík a Ing. Szalona (poslanci z predošlého obdobia) neboli 
informovaní o tom, že bývalý starosta mal bankomatovú kartu obce, že realizoval výbery z účtu. 
Nikto a ani HKO ich o tom na žiadnom zastupiteľstve neinformoval.  

Poslanec MUDr. Drábik tak isto nesúhlasí so správou HKO, že je to všetko v poriadku. 
Predsa peniaze, ktoré sa z účtu vyberali, sú peniaze všetkých občanov Rudníka. 

Poslanci správu z kontroly HKO zobrali na vedomie. 
 

8. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2019 

Hlavný kontrolór obce predložil prítomným poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 
HKO na 1. polrok 2019. 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: 

-  plnenia Uznesení za I. polrok 2018,  
-  plnenia výberu daní a poplatkov za rok 2018,  
-  správnosti vedenia evidencie obyvateľstva a evidencií majetkových  priznaní, 

            -  správnosti a včasnosti zverejňovania zmlúv, 
-  rôzne mimoriadne kontroly podľa požiadaviek Obecného zastupiteľstva v súlade so 

zákonným postupom. 
 Ďalej má za úlohu vypracovať stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2018 a 

vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Správu z kontrolnej činnosti za rok 
2018 už vypracoval. 

Na podnet poslanca Ing. Cibríka bol plán kontrol doplnený o kontrolu čerpania financií 
na poskytnuté dotácie z rozpočtu obce za rok 2018.   

Poslanci návrh plánu schválili a HKO poverili výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej 
činnosti.  
 
 
9. Návrh VZN č. 7/2018 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia  

Návrh VZN č. 7/2018 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia bol 
zverejnený na pripomienkovanie občanom a to, ako na úradnej tabuli tak aj na webovej stránke 
obce dňa 30.11.2018. Tento návrh VZN je ešte z roku 2018, preto, lebo sa malo schvaľovať na 
ustanovujúcom zastupiteľstve, avšak kvôli nulovej spolupráci bývalého starostu s novou pani 
starostkou sa tak nestalo. K návrhu VZN neboli obci v zákonnej lehote doručené pripomienky. 
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Starostka dala následne o tomto bode hlasovať a poslanci návrh schválili. VZN bude vyvesené 
na úradnej tabuli a webovej stránke.  
 
  
10.   Návrh termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rudník 

 Pani starostka predložila poslancom návrh termínov zasadanie OZ a to: 25.04.2019 
(štvrtok), 27.06.2019 (štvrtok), 26.08.2019 (pondelok), 24.10.2019 (štvrtok) a 05.12.2019 
(štvrtok). Poslanci sa zhodli na zmene posledného termínu, aj kvôli schvaľovaniu rozpočtu, na 
dátum 12.12.2019 (štvrtok) so začiatkom vždy o 18:00 hod.. Poslanci návrh termínov schválili. 
 
11.  Žiadosť p. Janky Elezi (Lindvaiovej) o odkúpenie majetku obce parcely č.241/3  
       odčlenené z parcely č. 241/2 v kat. území obce Rudník 

 Pani starostka v tomto bode programu prečítala žiadosť zo dňa 01.08.2018 p. Janky Elezi 
o odkúpenie majetku obce  - parcely. Jedná sa parcelu č. 241/3  odčlenenú geometrickým plánom 
z parcely č. 241/2  reg. C v katastrálnom území obce Rudník o výmere 20 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria. Dohodnutou formou predaja je prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 
písm.c) zákona o majetku obcí. Poslanci žiadosť vzali na vedomie a dohodnutú formu predaja 
schválili. 
 
12.  Žiadosť p. Ing. Michala Haverlu o prenájom časti parcely č. 241/2 (50,10m²) pred 
       parcelou č. 261 a 262 v kat. území obce Rudník 

 Pani starostka prečítala žiadosť zo dňa 27.09.2018 pána Ing. Michala Haverlu o prenájom 
časti majetku obce – parcely. Jedná sa o prenájom časti parcely č. 241/2 (50,10m²) reg. C pred 
parcelou č. 261 a 262 v kat. území obce Rudník. Poslanci žiadosť vzali na vedomie no prenájom 
neschválili, nebol špecifikovaný zámer prenájmu pozemku. Pri hlasovaní boli proti prenájmu 5 
poslanci a 1 poslanec sa hlasovania zdržal. 
 
13.  Žiadosť p. Ing. Stanislava Gajaneca o odkúpenie pozemku s parc. č. 508 a 509 v kat.  
       území obce  

 Pani starostka prečítala žiadosť zo dňa 11.02.2019 pána Ing. Stanislava Gajaneca 
o odkúpenie pozemku s parc. č. 508 a 509 zapísaného na LV 379 v kat. území obce Rudník – 
majetok obce. Pán Gajanec bol aj prítomný a prerokoval žiadosť aj s poslancami. Poslanci 
žiadosť vzali na vedomie zámer a formu predaja prerokujú na ďalšom zastupiteľstve. Vyzvali 
pána Gajaneca, aby dal vyhotoviť geometrický plán, ktorý predloží na nasledujúce zasadnutie 
OZ. 
 
14. Žiadosť Prof. Ing. Jiřího Škvarlu, Csc. o pridelenie pozemku v obci Rudník 

 Pani starostka prečítala žiadosť zo dňa 19.02.2019 pána Prof. Ing. Jiřího Škvarlu, Csc. 
o pridelenie akéhokoľvek pozemku v obci Rudník. Pani starostka oslovila poslancov so 
žiadosťou oznámiť jej keby vedeli o niekom, kto pozemok v obci predáva. Poslanci žiadosť vzali 
na vedomie. 
 
15.  Žiadosť p. Milana Šturma o prenájom kultúrneho domu na hranie stolného tenisu  
       a žiadosť o zakúpenie stolnotenisového stola 
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 Pán Milan Šturm podal dňa 16.01.2019 žiadosť o prenájom kultúrneho domu na hranie 
stolného tenisu. V záujme športového rozvoja je aj naďalej záujem prenajímať kultúrny dom 
v utorok a piatok na hranie stolného tenisu. Predložil aj žiadosť na zakúpenie stolnotenisového 
stola. Poslanci žiadosti zobrali na vedomie a v novoschválenom rozpočte je schválená aj položka 
pre stolný tenis. 
 
16.  Dodatok č. 10 – spoločný stavebný úrad 

 Dodatok č. 10 – spoločný stavebný úrad bol obci predložený spoločnou úradovňou Jasov 
z dôvodu úpravy platu p. Benkovej, ktorá pre našu obec vykonáva činnosť stavebného úradu. 
Týmto dodatkom sa obec zaväzuje mesačne prispievať sumou 105,40 eur. Podľa informácií pani 
starostky má mať pani Benková schválený ešte jeden plat navyše. Poslanci tento dodatok 
schválili. 
 
17.  Žiadosť starostky o používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 

 Pani starostka predložila žiadosť na použitie súkromného motorového vozidla značky 
Škoda Rapid s EČV KS 897 EA na služobné účely. Má uzatvorené aj povinné zmluvné poistenie 
a tak isto aj havarijnú poistku. Poslanci žiadosť schválili. 
 
 
18. Interpelácie poslancov 
 Poslanec Ing. Szalona mal dotaz na zamestnankyne Obecného úradu. Pýtal sa pani 
starostky, či na úrade budú 2 zamestnanci alebo ako ďalej bude úrad fungovať. Pani starostka 
oboznámila poslancov, že p. Gamráthová ukončila pracovný pomer 31.01.2019 odchodom do 
dôchodku na vlastnú žiadosť a bude jej vyplatené odchodné podľa zákona. Usúdila, že je 
nepostačujúce, keď na úrade pracuje len jedna pracovníčka a to z dôvodu agendy finančnej 
a chodu úradu a preneseného výkonu štátnej správy.  
  
 
19. Rôzne 
 V bode Rôzne predniesla starostka obce informácie v nasledovných bodoch: 
 
 Žiadosť LB Minerals zo dňa 28.09.2018 – dobývací priestor 

Pani starostka prečítala list zo dňa 07.02.2019, ktorým odpovedala spoločnosti na ich 
žiadosť o rozšírenie dobývacieho priestoru, kde vyzdvihla potrebu posúdiť túto činnosť aj 
Ministerstvom životného prostredia SR, nie Obecným zastupiteľstvom obce Rudník. 
 
 Pochod po pamätných cestách Rudníka 2019 
 Bol financovaný zo sponzorského príspevku manželov Eleziových, za čo sa im pani 
starostka poďakovala. Taktiež sa poďakovala za pomoc pri chystaní akcie pánovi Šándorovi, p. 
Ivankovi, p. Martošovi, p. Šuťakovi, p. Igorovi Szabovi, p. Kačmárovi, p. Kormošovi, p. 
Cibríkovej a pánom poslancom Novotnému a Hegedušovi. 
 
 Prevádzkovanie cintorína 
 Od 01.03.2019 bude uzatvorená nová zmluva s odborne spôsobilou organizáciou na 
prevádzkovanie pohrebiska - cintorína za ročný poplatok 66,- eur. 
 
 Školské obvody pre žiakov z Rudníka 
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 Starostka obce požiadala Obec Malá Ida o zaradenie žiakov s trvalým pobytom v našej 
obci do školského obvodu Malá Ida, aby títo žiaci dochádzajúci do školy v Malej Ide mali 
preplácané cestovné, tak ako žiaci dochádzajúci do Poproča. Taktiež požiada mesto Medzev 
a Moldavu nad Bodvou o zaradenie do školského obvodu, a aby aj títo žiaci mali nárok na 
preplácanie cestovného. 
 
 Žiadosť o dotácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie 
 Bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií SR s možnosťou získať finančnú dotáciu 
maximálne 13.500,- eur bez spoluúčasti obce. Výsledok by mal byť známy do konca júla. 
 
 Výzva na zatepľovanie verejných budov 
 Starostka podá opätovnú žiadosť na zateplenie budovy OcÚ so ZŠ s MŠ v Rudníku 
v prípade vyhlásenia výzvy v mesiaci 03/2019. 
 
 Výmena zámku v sídle bývalého baru kde cvičili mládežníci 
 Vymenil sa zámok v priestoroch bývalého baru z dôvodu nedoplatku za el. energiu 
a z dôvodu, že nie je uzatvorená žiadna nájomná zmluva.  
 
 Multifunk čné ihrisko 
 Vymenený FAB zámok a ihrisko je uzamknuté a to z dôvodu, že až do polovice februára 
bolo odomknuté bez vedomia p. Lomnického (do 31.12.2018 bol správcom p. Lomnický) a bude 
uzatvorená nová zmluva so správcom ihriska. 
 
 Poškodené oplotenie školského areálu 
 Je na troch miestach poškodené a to pri veľkokapacitných kontajneroch, pri bytovke a pri 
tzv. elektro domčeku. Pletivo a napínací pás je zakúpený, zorganizuje sa brigáda začiatkom 
marca na opravu tohto oplotenia. 
 
 Uzamknutie dreveného stánku pri budove OcÚ 
 Uzamkol sa a vypratal z dôvodu, že sa tam stretávala mládež a robila neporiadok, pevne 
dúfajúc, že sa tam nepropagovala nejaká drogová činnosť. 
 
 Zberné miesta, veľkokapacitné kontajnery 

- zberné miesto pri OcÚ sa bude prevádzkovať podľa schváleného VZN, veľkokapacitné 
kontajnery sú na veľkoobjemné odpady, nádoby na sklo, plasty, papier a kovy sú na separované 
zložky, zberné nádoby z obce na plasty, sklo, papier rozmiestnené po obci budú stiahnuté na 
zberné miesto pri OcÚ a zvyšné si zoberie KOSIT,  

- každá nehnuteľnosť musí mať zakúpenú zbernú nádobu na komunálny odpad, 
separované zložky sklo, papier, plasty sa v obci zbierajú podľa harmonogramu a v obci máme 
zavedený vrecový systém zberu,  

- každá prevádzka v obci (potraviny, píla) musí mať tiež zbernú nádobu na komunálny 
odpad (platiť musí obci za komunálny odpad podľa počtu zamestnancov) a na separované zložky 
musí mať zmluvu s odbornou firmou v našej obci, najlepšie s KOSITom – lebo tu chodí a budú 
mať svoje nádoby na separované zložky, ktoré im dodá KOSIT, 

- elektro odpad bude zbierať firma H+EKO tak ako máme uzatvorenú zmluvu, napr. 1x 
za 2 mesiace priamo od producentov (zoberú elektro odpad spred brány domu), termín zberu 
bude vyhlasovaný v rozhlase a na web stránke obce, 
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- pneumatiky obec nemá zbierať! Tie, čo sú v sýpke sa odvezú a ďalšie sa tam nesmú 
ukladať a ani elektro odpad!. Obec nie je povinná robiť zber pneumatík! A ani nebude 
pneumatiky zbierať. Pneumatiky berú pneuservisy alebo predajne kde sa pneumatiky zakupujú, 

- máme veľa neplatičov aj za odpad, poplatok za odpad za veľkokapacitné kontajnery je 
najdrahší a je nutné aby sa dodržiavalo VZN a do veľkokapacitných kontajnerov sa ukladal len 
veľkoobjemný odpad (ináč sa bude musieť zvýšiť poplatok za odpad). 

 
 Zasadnutie regiónu Rudohoria 
 29.01.2019 sa pani starostka zúčastnila tohto zasadania. Región sa zapojil do projektu 
„Podpora kreatívneho cestovného ruchu“ s Terra Incognita s možnosťou získať propagačný 
stánok. 
 
 Tvorivé dielne v kultúrnom dome 

24.03.2019 obec v spolupráci s Kultúrnym centrom Abova zorganizuje pre verejnosť 
tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou s tým, že čo si kto vytvorí si potom môže aj odniesť 
domov. 

 
Plán investičných činností 
Starostka oslovila poslancov s vypracovaním plánu investičných činností, so zámerom 

zistiť aké projekty sú v obci rozpracované, v ktorých môže obec pokračovať o aké môže žiadať 
dotáciu atď. 

 
Zápis detí do MŠ 
Pani starostka sa informovala, koľko detí je približne vo výhľade na zápis do MŠ. 

Zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ v Rudníku sa vyjadrila, že počet detí bude približne taký istý 
ako tento školský rok a zápis bude prebiehať v apríli – máji, čo bude zverejnené ako na budove 
škôlky, tak aj na web stránke, poprípade rozhlasom. 

 
Dopravné zrkadlo, verejné osvetlenie, parkovanie áut na štátnej ceste 
Na začiatku obce, pri kultúrnom dome, sa vybavuje namontovanie dopravného zrkadla. 

Tak isto, na základe požiadaviek občanov, sa bude dopĺňať aj verejné osvetlenie na miestach kde 
chýba. Tak isto sa v dohľadnej dobe bude riešiť aj parkovanie áut na štátnej ceste a miestnych 
komunikáciách, ktoré sú nebezpečnou prekážkou pre prípadný zásah záchranných zložiek, áut 
Kositu a Správy ciest Košického samosprávneho kraja. 

 
Poslanci informácie v bode Rôzne zobrali na vedomie.  

 
10.  Diskusia  
 Poslanec MUDr. Drábik poukázal na potrebu spevnenia svahu tým aj opravu plota (resp. 
stĺpikov) na cintoríne na severnej strane pri hlavnej ceste. Diskutovalo sa aj o pripravovanej 
oprave chodníka na severnej strane. 
 Poslanec Ing. Szalona otvoril tému Májový beh. Zaujímalo ho, ako to bude prebiehať 
tento rok, kto ho bude organizovať. Pán poslanec Marián Cibrík povedal, že by sa o to mala 
zaujímať Telovýchovná jednota Rudník. Tak isto sa vyjadrila aj pani starostka, že predpokladá 
tak ako doteraz bola organizátorom TJ, tak v tom bude aj pokračovať. 
 Pán Martoš (po udelení slova občanom) sa pre informáciu opýtal, ako majú postupovať 
mládežníci, keby chceli aj naďalej cvičiť v už spomínaných priestoroch bývalého baru. Opýtal sa 
pani starostky, ako chce postupovať obec pri riešení podozrenia zo zneužívania finančných 
prostriedkov za éry minulého starostu (spomínané výbery z bankomatu, fiktívne cesťáky....). 
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Pani starostka oboznámila prítomným, že v marci dáva robiť hĺbkový finančný audit. Podľa 
výsledku auditu bude obec vo veci ďalej postupovať. 
 
11.  Schválené uznesenia 

Na 2. verejnom  zasadaní Obecného zastupiteľstva v Rudníku  dňa 26.02.2019 boli prijaté 
uznesenia čísla: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 ktoré boli priebežne 
schvaľované za každým prerokovaným bodom programu.  
 
Uznesenie číslo 10/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a) U r č u j e 
Za zapisovateľku zápisnice: Petra Bodnárová  
Za overovateľov zápisnice: MUDr. Vladimír Drábik, Marián Cibrík  

b) S ch v a ľ u j e 
Program 2. verejného zasadania obecného zastupiteľstva uvedeného v pozvánke ako 
návrh so zmenou: 
- pôvodný bod 16 (Informácia o vedení kroniky obce Rudník) sa presúva na nasledujúce 
OZ 
-   nový bod 16 (Dodatok č. 10 – spoločný stavebný úrad) 
-   nový bod 17 (Žiadosť starostky obce o používanie súkromného motorového vozidla na 
služobné účely) 

 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
   
Uznesenie číslo 11/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

V o l í  
Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Tibor Szalona a Michal Hegeduš 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
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Uznesenie číslo 12/02/2019 
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: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

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

Uznesenie číslo 13/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) S c h v a ľ u j e  
Rozpočet Obce Rudník na rok 2019 bez programovej štruktúry vo výške:  
Príjmy:  315.309,00 Eur 
Výdavky:  315.309,00 Eur 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
b)  B e r i e   n a  v e d o m i e  

Výhľadový Rozpočet Obce Rudník na roky 2020 a 2021 
 

c) B e r i e   n a  v e d o m i e  
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu Obce Rudník na rok 2019 s výhľadom na rok 2020 a 2021 
 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
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Uznesenie číslo 14/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

B e r i e    n a    v e d o m i e 
Správu Hlavného kontrolóra obce Rudník o kontrolnej činnosti za rok 2018 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
 
 
 
 
Uznesenie číslo 15/02/2019 
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 znení neskorších predpisov 
 

a) S c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti HK Obce Rudník na 1. polrok 2019 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

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

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.....................  
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Uznesenie číslo 16/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) p r e r o k o v a l o 
návrh VZN č. 7/2018 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 
 
b) u z n á š a    s a  
na VZN č. 7/2018 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 17/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e  
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Rudník na rok 2019 podľa 

predloženého návrhu. 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 18/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a) B e r i e   n a  v e d o m i e  
Žiadosť p. Janky Elezi (Lindvaiovej) o odkúpenie majetku obce parcely č. 241/3 odčlenené 
z parcely č. 241/2 v k. ú. Rudník 
 

b) S c h v a ľ u j e (zámer a formu predaja) 
Zámer predaja nehnuteľností  zapísanej na LV č. 699 ako odčlenená parcela C KN č. 241/3 
o výmere 20 m2 z parcely C KN č. 241/2 – zastavané plochy a nádvoria a to ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm.c) zákona o majetku obcí 
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 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 19/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník 

a)  B e r i e   n a  v e d o m i e  
Žiadosť p. Ing. Michala Haverlu o prenájom pozemku na parcele č. 241/2 v k. ú. Rudník pred 
parcelou 261 a 262 v k. ú. Rudník 
 

b) S c h v a ľ u j e (zámer a formu prenájmu) 
Zámer prenájmu nehnuteľností  zapísanej na LV č. 699 o výmere 50,1 m2 z parcely C KN č. 
241/2 – zastavané plochy a nádvoria. 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 0  

Proti: 5 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný 

Zdržal sa: 1 Hegeduš 

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
 
Uznesenie číslo 20/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

a)  B e r i e   n a  v e d o m i e  
Žiadosť p. Ing. Stanislava Gajaneca o odkúpenie pozemku s parc. č. 508 a č. 509 v k. ú. Rudník  
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

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



 
Zápisnica - 2. zasadanie OcZ Rudník dňa 26.02.2019 strana č. 14 

 

Uznesenie číslo 21/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Žiadosť p. Prof. Ing. Jiřího Škvarlu, Csc. o pridelenie pozemku v obci Rudník 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

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

Uznesenie číslo 22/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a   v e d o m i e  
Žiadosť p. Milana Šturma o prenájom kultúrneho domu na hranie stolného tenisu a žiadosť 
o zakúpenie stolnotenisového stola 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce.................... 
 
Uznesenie číslo 23/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e 
Príspevok na Spoločný stavebný úrad vo výške 105,40 eur/mesiac podľa Dodatku č. 10 
k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

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



 
Zápisnica - 2. zasadanie OcZ Rudník dňa 26.02.2019 strana č. 15 

 

Uznesenie číslo 24/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

S ch v a ľ u j e 
Použitie súkromného osobného motorového vozidla zn. Škoda Rapid s EČV KS 897 EA na 
služobné účely 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

 
Rudník, dátum podpisu ..........................  Ing. Oľga Kormošová, starostka obce..................... 
 
 
Uznesenie číslo 25/02/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník  

B e r i e   n a  v e do m i e  
Informácie starostky obce poskytnuté v bode Rôzne 
 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. J. Cibrík, MUDr. Drábik, Ing. Szalona, M. Cibrík, Novotný, Hegeduš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0  

Neprítomní: 1 Bc. Tamáš 

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

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadanie obecného 
zastupiteľstva a poďakovala sa prítomným za účasť.  

 
Rudník,  05.03.2019 
Napísala: Bodnárová Petra, v. r. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Vladimír Drábik ............................................ 
 
Marián Cibrík  ............................................ 
 
   

    Ing. Oľga Kormošová 
                  starostka obce 


