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Č.sp.: 98/2019       V Rudníku dňa 17.04.2019 
 
 

P o z v á n k a 
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p.  
 

z v o l á v a m  
 

3. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu 
v Rudníku dňa 
 
 

25. apríla 2019 o 18.00 h 
                  (štvrtok) 
 
 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Správa HKO z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018 

7. Správa HKO z kontroly poskytovania, použitia a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce v roku 2018 

8. Rokovanie komisií Obecného zastupiteľstva: 
a) finančnej 
b) kultúry a športu 
c) stavebnej a životného prostredia 

9. Dohoda medzi obcou Rudník a mestom Moldava nad Bodvou, Medzev a obcou Malá ida – 
spoločný školský obvod 

10. Prejednanie a schválenie kúpno-predajnej ceny na prevod majetku obce – parc. č. 241/3 v zmysle 
schváleného zámeru 

11. Schválenie zámeru a formy predaja majetku obce – pozemku s parc. č. 508 a 509 

12. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 23/02/2019 zo dňa 26.02.2019 

13. Žiadosť p. Ing. Tóthovej o prenájom Kultúrneho domu na cvičenie zumby – fitness v dňoch štvrtok 
a nedeľa v čase 18:00 – 19:00 

14. Žiadosť p. Ing. Martoša o prenájom priestorov v suteréne budovy OcÚ za účelom športovej aktivity 

15. Informácia o vedení kroniky obce Rudník – PhDr. Martin Hegeduš 

16. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie v obci Rudník vo výške 15.000,00 eur so spoluúčasťou obce 1.500,00 eur 

17. Schválenie investičného zámeru vyhláseného Úradom vlády SR na rok 2019 – regionálny príspevok 
na Zberný dvor vo výške 65.909,05 eur (so spoluúčasťou obce 12.500,00 eur) 

18. Schválenie investičného zámeru o poskytnutie podpory formou dotácie na zateplenie a výmeny 
okien budovy ZŠ s MŠ a OcÚ v Rudníku vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR 
o celkovom náklade 182.348,00 eur (so spoluúčasťou obce 5% čo činí 9.117,40 eur) 

19. Poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu obce  



20. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

21. Vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Rekonštrukcia kuchyne v MŠ“ 

22. Vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Rekonštrukcia Kultúrneho domu“ 

23. Interpelácie poslancov 

24. Rôzne 

25. Diskusia  

26. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

27. Záver 
 
 
 
Pozývajú sa:  
1)  Viera Oravcová – ekonóm obce 
2)  Ľudmila Szalonová – zastupujúca riaditeľka ZŠ s MŠ  
3)  Ladislav Tresa – kontrolór obce 
4)  PhDr. Martin Hegeduš – kronikár obce 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Oľga Kormošová 

starostka obce  
 


